
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету міської ради 

від 13 вересня 2016 року № 386 «Про експертну комісію 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради»  

 

Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи», 

статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку утворення та 

діяльності експертних комісій з визначення цінності документів, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів від 08 серпня 2007 року № 1004 «Про проведення експертизи цінності 

документів», наказу Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року № 1227/5 «Про 

затвердження Типового положення про експертну комісію державного органу, органу 

місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та 

організації», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Додаток 2 до рішення виконавчого комітету міської ради від 13 вересня 2016 

року № 386 «Про експертну комісію виконавчого комітету Білоцерківської міської ради» 

викласти в новій редакції (згідно з додатком). 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Олійник А.О. 

 

 

Міський голова  Геннадій ДИКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого  

комітету міської ради 

від _________2021 року № ___ 

 

С К Л А Д 

експертної комісії виконавчого комітету  

Білоцерківської міської ради 

 

Олійник  

Анна Олександрівна  

- голова комісії, керуючий справами виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради; 

  

Ніканорова  

Наталія Володимирівна 

- заступник голови комісії, начальник архівного відділу 

Білоцерківської міської ради; 

  

Піскоцький  

Михайло Іванович 

- секретар комісії, начальник загального відділу Білоцерківської 

міської ради. 

 

Члени комісії 

 

Геращенко  

Альона Петрівна 

- начальник відділу земельних відносин та архітектури 

юридичного управління Білоцерківської міської ради; 

  

Загородня  

Галина Іванівна 

- начальник відділу управління персоналом Білоцерківської 

міської ради; 

  

Морська  

Дарія Олександрівна 

- в.о. начальника організаційного відділу Білоцерківської 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 Білоцерківської міської ради; 

  

Степанюк  

Галина Володимирівна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                         Анна ОЛІЙНИК 


