
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 29 листопада 2022 року                      м. Біла Церква                                                 № 789 

 

Про затвердження нового складу робочої групи виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради з питань легалізації 

виплати заробітної плати та зайнятості населення 
 

Розглянувши пояснювальну записку управління економіки Білоцерківської міської 

ради, відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1.Затвердити новий склад робочої групи виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення згідно з додатком. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Морського В.П. 

 

 

Міський голова                                                                       Геннадій ДИКИЙ 
■    ■ ■  .        . .



             Додаток   

до рішення виконавчого             

комітету міської ради 

від 29. 11. 2022 року № 789 

СКЛАД 

робочої групи виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення 

 

Морський 

Василь Петрович  

- заступник міського голови, голова робочої групи; 

Орел 

Юлія Миколаївна 

- заступник начальника – начальник відділу економічного 

розвитку міста управління економіки Білоцерківської міської 

ради, заступник голови робочої групи; 

Грищенко 

Алла Миколаївна 

- завідувач сектора охорони праці  відділу промисловості та 

трудових відносин управління економіки Білоцерківської 

міської ради,  секретар робочої групи. 

 

Члени робочої групи: 

Бібаєва  

Віта Вікторівна 

 

 

 

- в.о. заступника начальника Білоцерківського міського відділу 

ДВС Центрального міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Київ) (за згодою); 

-  
Філіцька  

Наталія Павлівна 

- заступник директора Білоцерківського міськрайонного центру 

зайнятості (за згодою); 

Коваленко  

Віта Анатоліївна 

- начальник відділу промисловості та трудових відносин 

управління економіки Білоцерківської міської ради; 

Мелашенко  

Віолетта Антонівна 

 

- начальник відділу забезпечення наповнення бюджету № 

3 фінансово-економічного управління Головного управління 

Пенсійного фонду України у Київській області (за згодою); 

Харіна  

Вікторія Василівна 

- начальник відділу контролю за використанням територій, 

земель, комунального майна та контрольно-перевірочної роботи 

управління самоврядного контролю Білоцерківської міської 

ради; 

Чаус  

Іван Володимирович 

- виконавчий директор Білоцерківської міської організації 

роботодавців (за згодою); 

Чустіль 

Оксана Петрівна 

- начальник Білоцерківського відділу податків і зборів з  

фізичних осіб управління податкового адміністрування 

Головного управління державної податкової служби у 

Київській області (за згодою). 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                                      Анна ОЛІЙНИК 


