
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 25 червня 2020 року                         м. Біла Церква                                         № 127 Р 

 

Про призначення відповідальних осіб з 

питань доступу до публічної інформації 

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 10 травня 2011 року № 220 «Про першочергові заходи щодо 

забезпечення доступу до публічної інформації у міській раді та її виконавчому комітеті», з 

метою забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації, що знаходиться у володінні 

Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету, забезпечення систематичного та 

оперативного оприлюднення інформації на офіційному ВЕБ-сайті Білоцерківської міської 

ради зобов’язую: 

1. Призначити відповідальних осіб з питань запитів на публічну інформацію відповідно 

до їх функціональних повноважень: 

- Піскоцького Михайла Івановича - начальника загального відділу виконавчого 

комітету міської ради; 

- Дем’янчука Віктора Івановича - начальника відділу звернень громадян міської 

ради; 

- Загородню Галину Іванівну - начальника відділу кадрової роботи та з питань 

служби в органах місцевого самоврядування і нагород міської ради; 

- Коробенко Ларису Степанівну - начальника організаційного відділу міської 

ради; 

- Ротаєнко Нінель Валентинівну - заступника начальника управління - начальника 

відділу правого забезпечення роботи міської ради, виконавчого комітету міської ради та її 

виконавчих органів юридичного управління міської ради; 

- Бублик Оксану Григорівну - головного спеціаліста - бухгалтера відділу - 

бухгалтерія виконавчого комітету міської ради; 

- Земецьку Юлію Юріївну - начальника управління економіки міської ради; 

- Шпак Інну Ігорівну - завідувача сектором претензійно-позовної роботи 

управління самоврядного контрою міської ради; 

- Гавриляко Юрія Олександровича - заступника начальника управління - 

начальника адміністративного відділу управління адміністративних послуг міської ради; 

- Гошко Людмилу Іванівну - спеціаліста 1 категорії відділу транспорту та зв’язку 

міської ради; 

- Беркут Марію Василівну - начальника відділу з питань торгово-побутового 

обслуговування населення і громадського харчування міської ради; 

- Зборівську Людмилу Володимирівну - начальника відділу приватизації та 

орендних відносин управління регулювання земельних відносин міської ради; 

- Дороганя Володимира Леонідовича - начальника відділу державного 

архітектурно- будівельного контрою міської ради ; 

- Лук’янець Олену Олексіївну - спеціаліста 1 категорії відділу інформаційних 

ресурсів та зв’язків з громадськістю міської ради; 



- Степуру Сергія Івановича - начальника відділу інформаційно-комп’ютерного 

забезпечення роботи міської ради і виконавчого комітету міської ради; 

- Потапова Федора Федоровича - начальника відділу оборонно-мобілізаційної 

роботи міської ради; 

- Філіппову Анастасію Олександрівну – головного спеціаліста відділу ведення 

Державного реєстру виборців міської ради; 

- Ніканорову Наталію Володимирівну - начальника архівного відділу міської 

ради; 

- Левченко Тетяну Анатоліївну - начальника трудового архіву міської ради. 

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


