
Проєкт рішення 
 

Виконавчий комітет 
Білоцерківська міська рада 

Київської області 
 

від 16 серпня 2021 року                     м. Біла Церква                                         № 604 
 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 
ради 27 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Кодексу етичної поведінки 
посадових осіб місцевого самоврядування Білоцерківської міської ради та 
створення комісії з етики» шляхом викладення додатку 2 в новій редакції 
 

Керуючись Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування в 
Україні», Законом України «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної 
поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, 
затвердженими наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05 
серпня 2016 року № 158, відповідно до частини 1 статті 52, частини 6 статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення рівня довіри громадян до 
органів місцевого самоврядування, підвищення персональної відповідальності за належне 
виконання професійних обов’язків посадовими особами Білоцерківської міської ради та її 
виконавчих органів, забезпечення прозорості і гласності в роботі, виконавчий комітет міської 
ради вирішив:  

1. Внести зміни в додаток 2 до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 
ради 27 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Кодексу етичної поведінки посадових осіб 
місцевого самоврядування Білоцерківської міської ради та створення комісії з етики» шляхом 
викладення його в новій редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого 
комітету міської ради  Олійник А.О. 

 
 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 
  



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
міської ради 
від ___.__.2021 року №_____ 

 
Склад комісії з етики 

 
Олійник 
Анна Олександрівна 

- голова комісії, керуючий справами виконавчого комітету 
міської ради; 

  
Новогребельська  
Інна Володимирівна 
  

- заступник голови комісії, перший заступник міського голови; 

  
Загородня  
Галина Іванівна 

- секретар комісії, начальник відділу управління персоналом 
міської ради. 

  
Члени комісії: 

  
Денисенко 
Олег Михайлович 

- депутат міської ради, голова постійної комісії міської ради з 
питань дотримання прав людини, законності, оборонної роботи, 
запобігання корупції, з питань децентралізації, сприяння 
депутатській діяльності, етики та регламенту (за згодою); 

  
Ковальська  
Юлія Іванівна 

- начальник управління культури і туризму міської ради; 
 

  
Петрик  
Юрій Федорович 

- начальник управління освіти і науки міської ради; 
 

  
Швець  
Сергій Сергійович  

- начальник юридичного управління міської ради. 
 

 
Керуючий справами виконавчого  
комітету міської ради       Анна ОЛІЙНИК  
 

 


	Білоцерківська міська рада

