
 
  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

23 лютого 2021 року                     м. Бережани                           № 46-р 

 

Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 16.11.2018 року                

№239-р «Про затвердження 

«Положення про експертну комісію 

(ЕК) Бережанської міської ради» та її 

складу в новій редакції» 

 
У зв’язку із кадровими змінами, відповідно до ст.6 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 08 серпня 2007 року № 1004 (із 

змінами) та наказу Міністерства юстиції України від 19.06.2013р. № 1227/5  

«Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного 

органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального 

підприємства, установи та організації» (із змінами), керуючись пунктом 20 

частини четвертої статті 42, частиною восьмою статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Внести зміни до пункту 2 розпорядження міського голови від 16.11.2018 

року № 239-р «Про затвердження «Положення про експертну комісію (ЕК) 

Бережанської  міської ради» та її складу в новій редакції», а саме додаток 2 

скасувати та викласти в новій редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету  міської ради Ганну Олексів. 

            
 

Міський голова                                                                     Ростислав БОРТНИК 
                               
     

 

 

 

 



                  Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

   від 23 лютого 2021 року  № 46-р  

 
 

Склад 

експертної комісії (ЕК) Бережанської міської ради  

 

ОЛЕКСІВ           - керуючий справами (секретар) виконавчого  

Ганна Степанівна                  комітету міської ради, голова комісії                                 

                          

РЕПЕЦЬКА   - спеціаліст 1 категорії – архіваріус загального 

Світлана Миколаївна            відділу  міської  ради, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

ЗАГНІЙНА    - начальник    юридичного   відділу міської ради;      

Ірина Василівна                                 

 

ПОХОДЖАЙ    - начальник загального відділу міської ради; 

Оксана Дмитрівна                     

 

КИСЕЛЬОВ   - начальник   відділу  з  питань  цивільного   

Сергій Васильович                  населення,       взаємодії     з       правоохоронними    

                                                  захисту органами та    мобілізаційної     роботи            

                                                  міської ради; 

 

КОВАЛИК    - начальник відділу бухгалтерського обліку та    

Світлана Федорівна                фінансової звітності – головний бухгалтер      

                                                  міської ради; 

 

ЯЦИШИН     - головний спеціаліст з питань кадрової роботи 

Руслана Василівна                  міської   ради. 

                                                

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                               Ганна ОЛЕКСІВ  
 

 


