
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 04 вересня 2019 року                      м. Біла Церква                                    № 167 Р 

 

Про призначення відповідальних осіб з питань оприлюднення 

та оновлення відкритих даних, розпорядником яких є 

Білоцерківська міська рада та її виконавчий комітет 

 

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 21 

жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають 

оприлюдненню у формі відкритих даних» (із змінами), від 30 листопада 2016 року № 867 

«Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних» (із змінами), 

від 17 квітня 2019 року № 409 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України щодо відкритих даних», на виконання рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради № 616 від 28 серпня 2019 року «Про організацію роботи з питань оприлюднення 

та оновлення відкритих даних, розпорядником яких є Білоцерківська міська рада та її 

виконавчі органи», а також з метою підвищення ефективності та прозорості діяльності 

Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету, призначити відповідальних осіб з 

питань оприлюднення та оновлення відкритих даних, розпорядником яких є Білоцерківська 

міська рада та її виконавчий комітет: 

 

- Бурлаку Ольгу Валеріївну – головного спеціаліста загального відділу виконавчого 

комітету міської ради; 

- Кирієнко Ірину Вікторівну– головного спеціаліста  відділу звернень громадян  міської 

ради; 

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

в органах місцевого самоврядування і нагород міської ради;  

- Дубчак Ірину Миколаївну – головного спеціаліста 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 

- Семенко Олександра Сергійовича - головного спеціаліста відділу економічного 

розвитку управління економіки міської ради; 

- Овчарук Інну Ігорівну – завідувачу сектору претензійно-позовної роботи управління 

самоврядного контрою міської ради; 

- Гавриляко Юрія Олександровича – заступника начальника управління - начальника 

адміністративного відділу - адміністратора управління адміністративних послуг міської ради; 

- Гошко Людмилу Іванівну – головного спеціаліста відділу транспорту та зв’язку 

міської ради; 

- Морського Василя Петровича – начальника відділу енергоефективності міської ради; 
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- Родіонова Олександра Володимировича – головного спеціаліста відділу з питань 

торгово-побутового обслуговування населення і громадського харчування міської ради; 

- Камінецького Віталія Леонідовича - начальника відділу землеустрою та земельного 

кадастру управління регулювання земельних відносин міської ради; 

- Титаренко Ольгу Василівну – головного спеціаліста 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; 

- Філіпову Анастасію Олександрівну –спеціаліста І категорії відділу ведення 

Державного реєстру виборців міської ради; 

- Ільніцьку Юлію Іванівну – головного спеціаліста архівного відділу міської ради;  

- Герегу Аліну Василівну – начальника трудового архіву міської ради.   

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.  

 

 

Міський голова        Г. Дикий 

 

 


