
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про вповноваження експертної комісії виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради на приймання 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 статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статті 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку 

утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1004, пункту 4 глави 3 

розділу XV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних 

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

затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 року № 1000/5, на 

виконання пункту 10 рішення Білоцерківської міської ради від 10 грудня 2020 року № 09-02-

VIII «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» (зі змінами), беручи до уваги рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 27 січня 2021 року № ___ «Про внесення змін в рішення 

виконавчого комітету міської ради від 13 вересня 2016 року № 386 «Про експертну комісію 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради», з метою належної організації 

передавання та подальшого користування документами сільських, селищних рад, що 

реорганізуються шляхом їх приєднання до Білоцерківської міської ради, розміщеної в 

адміністративному центрі Білоцерківської міської територіальної громади, виконавчий 

комітету міської ради вирішив: 

 

1. Уповноважити експертну комісію виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради (далі – експертна комісія виконавчого комітету) на приймання від комісій з 

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 документів, що нагромадилися під час діяльності, 

не завершені в діловодстві та архіви  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. 
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2. Приймання-передачу документів визначених пунктом 1 рішення здійснювати за 

актами приймання-передачі документів згідно форми затвердженої додатком 13 до рішення 

міської ради від 10 грудня 2020 р. № 09-02-VIII. 

3. Комісіям з 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, в разі відсутності справ та 

документів юридичних осіб, що реорганізуються шляхом приєднання – вживати заходів 

щодо розшуку відсутніх справ та документів. 

У разі втрати оригіналів документів допускається заміна їх копіями, засвідченими в 

установленому законодавством порядку. 

3. Експертній комісії виконавчого комітету: 

3.1. здійснити проведення експертизи цінності документів, що утворилися в 

діловодстві 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; 

3.2. забезпечити підготовку документів для передачі до архіву; 

3.3. вживати заходів щодо зберігання документів. 

4. Виконавчим органам міської ради прийняти від експертної комісії виконавчого 

комітету документи не закінчені в діловодстві 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, що 

відносяться до профілю їх діяльності, а також документи з кадрових питань працівників, які 

перейшли на роботу до виконавчих органів міської ради. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського 

голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету міської ради 

згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                              Геннадій ДИКИЙ 


