
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

від 09 липня 2019 року                               м. Біла Церква                                    № 131 Р 

 

Про затвердження списку працівників 

виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради, які допущені до роботи з 

документами, що містять службову 

інформацію з мобілізаційних питань 

 

Відповідно до вимог пункту 20 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні та пункту 74 постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 

2016 р. № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, 

зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, 

що містять службову інформацію»: 

1. Затвердити список працівників виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, 

які допущені до роботи з документами, що містять службову інформацію з мобілізаційних 

питань (додаток). 

2. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 18 квітня 

2019 року № 68 Р «Про затвердження списку працівників виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради, які допущені до роботи з документами, що містять службову 

інформацію з мобілізаційних питань». 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова Г. Дикий 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

    від 09 липня 2019 р. № 131 Р 

СПИСОК  

посадових осіб виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, які допущені до роботи з 

документами, що містять службову інформацію з мобілізаційних питань 

1. У повному обсязі: 

Дикий 

Геннадій Анатолійович 
 міський голова; 

 

Потапов  

Федір Федорович 
 начальник відділу оборонно-мобілізаційної 

роботи міської ради; 

 

Скороход  

Микола Петрович 
 головний спеціаліст відділу оборонно-

мобілізаційної роботи міської ради; 

 

Швець  

Сергій Сергійович 

 

 начальник юридичного управління міської ради; 

 

Ротаєнко  

Нінель Валентинівна 

заступник начальника юридичного управління –

начальник відділу правового забезпечення роботи 

міської ради, виконавчого комітету міської ради 

та її виконавчих органів юридичного управління; 

 

Піскоцький  

Михайло Іванович 

начальник загального відділу виконавчого 

комітету міської ради; 

 

Мамай  

Любов Вікторівна 
 оператор комп’ютерного набору загального 

відділу виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради. 

2. У частині, що стосується: 

Кошель 

Вадим Олегович 
 член виконавчого комітету міської ради, 

секретар міської ради; 

 

Кравець  

Анатолій Васильович 
 член виконавчого комітету міської ради, 

заступник міського голови; 
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Литвиненко  

Катерина Сергіївна 
 член виконавчого комітету міської ради, 

заступник міського голови; 

 

Новогребельська  

Інна Володимирівна 
 член виконавчого комітету міської ради, 

заступник міського голови; 

 

Поляруш  

Олександр Олексійович 
 член виконавчого комітету міської ради, 

заступник міського голови; 

 

Антонюк 

Микола Анатолійович 
 член виконавчого комітету міської ради, радник 

Білоцерківського міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради; 
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Винниченко  

Сергій Олександрович 
 член виконавчого комітету міської ради, 

головний інженер ТДВ «Білоцерківський 

кар’єр»; 

 

Гнатюк 

Валерій Володимирович 
 член виконавчого комітету міської ради 

 

Гриненко 

Юрій Анатолійович 
 член виконавчого комітету міської ради, 

директор з маркетингу МПЗ «Баварія»; 

Кандауров  

Сергій Миколайович 
 член виконавчого комітету міської ради, 

директор КП БМР «Білоцерківський вантажний 

авіаційний комплекс»; 

 

Маршалок 

Вадим Анатолійович 
 член виконавчого комітету міської ради, 

фінансовий директор «Маршал – Трейд 

Компані»; 

 

Мельниченко 

Геннадій Вікторович 
 член виконавчого комітету міської ради, 

начальник Білоцерківського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції 

України; 

 

Олійник  

Олег Олександрович 
 член виконавчого комітету міської ради, 

директор ТОВ «МПП Екіпаж»; 

 

Островерх  

Віта Петрівна 
 член виконавчого комітету міської ради, 

юрисконсульт ТОВ СГП «Настуся»; 

 

Поліщук  

Станіслав Михайлович 
 член виконавчого комітету міської ради, 

приватний підприємець; 

 

Ребенко  

Степан Анатолійович 
 член виконавчого комітету міської ради, 

директор товариства з обмеженою 

відповідальністю «Комунміськсервіс»; 

 

Усенко  

Яків Віталійович 
 член виконавчого комітету міської ради, 

директор товариства з обмеженою 

відповідальністю «Завод пакувального 

обладнання «Термо -Пак»; 

 

Фастівський  

Вадим Петрович 
 член виконавчого комітету міської ради, 

директор товариства з обмеженою 

відповідальністю «Трайдент»; 

 

Челюбеєв  

Серафим Васильович 
 член виконавчого комітету міської ради, 

директор ДЮСШ «Олімп»; 

 

Земецька  

Юлія Юріївна 
 начальник управління економіки міської ради; 
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Шаповал  

Олена Миколаївна 
 начальник відділу з питань розвитку 

підприємництва та інвестицій управління 

економіки міської ради; 

 

Гадіяк  

Людмила Василівна 
 виконуючий обов’язки начальника управління 

охорони здоров’я міської ради; 

Дядинюк  

Вероніка Анатоліївна 
 спеціаліст І категорії відділу організаційно-

кадрової роботи управління охорони здоров'я 

Білоцерківської міської ради 

           

Савченко  

Олег Іванович 

 

 директор департаменту ЖКГ міської ради; 

 

Макійчук  

Руслан Володимирович 
 начальник управління житлового 

господарства департаменту ЖКГ міської ради; 

 

Петрик  

Юрій Федорович 
 начальник управління освіти і науки міської 

ради; 

 

Мусійчук  

Катерина Олександрівна 
 начальник відділу кадрів та організаційної 

роботи управління освіти і науки міської ради; 

 

Беркут  

Марія Василівна 
 начальник відділу з питань торгово-

побутового обслуговування населення і 

громадського харчування міської ради; 

 

Родіонов  

Олександр Володимирович 
 головний спеціаліст відділу з питань торгово-

побутового обслуговування населення і 

громадського харчування міської ради; 

 

Шевченко  

Олена Сергіївна 
 начальник відділу транспорту та зв’язку 

міської ради; 

 

Клочан  

Віктор Борисович 
 головний спеціаліст відділу транспорту та 

зв’язку міської ради; 

 

Капінус  

Людмила Олександрівна 
 начальник управління адміністративних 

послуг міської ради; 

 

Асанова  

Тетяна Володимирівна 
 начальник відділу ведення реєстру 

територіальної громади управління 

адміністративних послуг міської ради; 

 

Цупрун  

Тетяна Вікторівна 
 адміністратор адміністративного відділу 

управління адміністративних послуг міської 

ради; 

 



 

 

 

Заступник міського голови К. Литвиненко 

Фурсенко  

Юлія Миколаївна 
 адміністратор адміністративного відділу 

управління адміністративних послуг міської 

ради; 

 

Ременюк  

Ольга Олександрівна 
 адміністратор адміністративного відділу 

управління адміністративних послуг міської 

ради; 

Зеркалова  

Ольга Вікторівна 
 адміністратор адміністративного відділу 

управління адміністративних послуг міської 

ради; 

 

Розора  

Ірина Анатоліївна, 
 адміністратор адміністративного відділу 

управління адміністративних послуг міської 

ради. 


