
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 25 лютого 2021 року                              м. Біла Церква                                    № 35 Р 

 

 

Про призначення відповідальних осіб за тимчасове зберігання документів, що 

нагромадилися під час діяльності Вільнотарасівської сільської ради, Глушківської 

сільської ради, Дроздівської сільської ради, Пилипчанської сільської ради, Піщанської 

сільської ради, Сидорівської сільської ради, Терезинської селищної ради, Томилівської 

сільської ради, Храпачанської сільської ради, Шкарівської сільської ради 

 

Відповідно до законів України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії 

незаконному обігу архівних документів», Типового положення про архівний підрозділ 

державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального 

підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 

10 лютого 2012 року № 232/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 

року за № 202/20515, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у 

державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 

організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України 18 червня 2015 року № 

1000/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181, 

враховуючи рішення Білоцерківської міської ради від 10 грудня 2020 року № 09-02-VIIІ  «Про 

початок реорганізації Вільнотарасівської сільської ради, Глушківської сільської ради, 

Дроздівської сільської ради, Пилипчанської сільської ради, Піщанської сільської ради, 

Сидорівської сільської ради, Терезинської селищної ради, Томилівської сільської ради, 

Храпачанської сільської ради, Шкарівської сільської ради шляхом приєднання до 

Білоцерківської міської ради», зобов’язую: 

 

1. Призначити відповідальних осіб за тимчасове зберігання архівів та документів, що 

нагромадилися під час діяльності та в процесі реорганізації сільських та селищної рад, їх 

систематизацію, формування справ, облік, передавання документів на постійне зберігання та 

оперативний пошук інформації: 

1.1. Вільнотарасівської сільської ради – старосту Костину Ольгу Василівну; 

1.2. Глушківської сільської ради - старосту Сироту Дмитра  Романовича; 

1.3. Дроздівської сільської ради - старосту Литвина Олександра Миколайовича; 

1.4. Пилипчанської сільської ради - старосту Нечипоренко Галину Григорівну; 

1.5. Піщанської сільської ради - старосту Музику Василя Романовича; 

1.6. Сидорівської сільської ради - старосту Литвина Олександра Миколайовича; 

1.7. Терезинської селищної ради - старосту Житовоз Світлану Анатоліївну; 

1.8. Томилівської сільської ради - старосту Дідика Павла Анатолійовича; 

1.9. Храпачанської сільської ради - старосту Сироту Дмитра  Романовича; 

1.10. Шкарівської сільської ради - старосту Ткаченко Юлію Віталіївну. 

 

2. Організацію виконання розпорядження покласти на комісії з реорганізації 

Вільнотарасівської сільської ради, Глушківської сільської ради, Дроздівської сільської ради, 
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Пилипчанської сільської ради, Піщанської сільської ради, Сидорівської сільської ради, 

Терезинської селищної ради, Томилівської сільської ради, Храпачанської сільської ради, 

Шкарівської сільської ради. 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


