
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 14 лютого 2023 року                         м. Біла Церква                                                 № 67 

 

 

 

Про затвердження нового складу робочої групи для опрацювання 

документів, які подаються на комісію Київської обласної 

державної адміністрації з визначення даних про заробітну плату 

працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках 

 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради від 27 січня 2023 року № 401, відповідно до статті 40, частини 6 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пункт 13 

рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 25 липня 2017 року № 246 

«Про затвердження положень та складів колегіальних органів, до компетенції яких віднесено 

вирішення питань соціального захисту населення» (зі змінами), у зв’язку із кадровими 

змінами, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити новий склад робочої групи для опрацювання документів, які подаються 

на комісію Київської обласної державної адміністрації з визначення даних про заробітну 

плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

Новогребельську І.В. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ  

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 14 лютого 2023 року  № 67 

 

Склад робочої групи 

для опрацювання документів, які подаються на комісію Київської 

обласної державної адміністрації з визначення даних про заробітну плату  

працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках 

 

Новогребельська 

Інна Володимирівна 
 

- голова робочої групи, перший заступник міського голови; 
 

Антонюк 

Микола Анатолійович 
 

- заступник голови робочої групи, радник міського голови; 

Борисенко 

Світлана Миколаївна 

- секретар робочої групи, відповідальна особа з опрацювання 

документів, які подаються на комісію Київської обласної 

державної адміністрації з визначення даних про заробітну 

плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 

роках, начальник відділу соціального забезпечення 

управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради. 

 

Члени робочої групи: 

Будко 

Костянтин Володимирович  

- начальник відділу обслуговування громадян №2 (сервісний 

центр) головного управління Пенсійного фонду України у 

Київській області (за згодою); 

 

Грищенко 

Алла Миколаївна 
 

- завідуючий сектором праці та трудових відносин відділу 

промисловості та трудових відносин управління економіки 

Білоцерківської міської ради; 
 

Перехрестенко 

Олег Вікторович 
 

- начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради; 
 

Товстограй 

Володимир Миколайович 
 

- голова Білоцерківської міської громадської організації 

«Інвалідів, ветеранів Чорнобиля» (за згодою); 

 

Фуголь 

Галина Петрівна 
 

- голова громадської організації «Рада жінок Чорнобиля» (за 

згодою). 
 

 

 

Заступник міського голови                                                                   Катерина ВОЗНЕНКО 
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