
         

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

26.11.2021                                                                                             № 278 

  

Про внесення змін до  

розпорядження міського голови 

від 12.11.2018 № 177  

  

Відповідно до статей 26, 38, 42 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, 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 (із змінами) та наказу Міністерства 

юстиції України від 19 червня 2013 року № 1226/5  „Про затвердження 

Типового положення про експертну комісію архівного відділу районної, 

районної у м. Києві і Севастополі державної адміністрації, міської ради“, 

зареєстрованого   в    Міністерстві    юстиції    України   25    червня 2013 року 

за № 1061/23593 (зі змінами), рішення восьмої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 31 березня 2021 року № 226 „Про внесення змін до 

рішення    третьої   сесії  Пирятинської   міської ради восьмого скликання від  

23 грудня 2020 року № 119“: 

          внести зміни до складу комісії з проведення експертизи цінності 

документів виконавчого комітету міської ради, затвердженого розпорядженням  

міського голови від 12.11.2018 № 177 „Про комісію з проведення  експертизи 

цінності документів виконавчого комітету міської ради“ у новій редакції, що 

додається. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                      Андрій СІМОНОВ   

 

 

 

 

 

 



                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                

                                                                            

  Розпорядження 

          міського голови  

                                                                            26.11.2021 № 278 

                     

                                  

Склад  

  комісії з проведення експертизи  цінності документів виконавчого                   

комітету міської ради 

  

Козін 

Ірина Іванівна                                  

- керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради, голова комісії 

   

Нестерець 

Тетяна Дмитрівна  

- начальник відділу документообігу, 

звернень та контролю виконавчого 

комітету міської ради, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

Грицай  

Інна Ігорівна 

- начальник служби  у справах дітей 

виконкому міської ради  

   

Зергані 

Марина Ігорівна 

- начальник відділу містобудування та 

архітектури міської ради 

   

Кудрявцев  

Олександр Олександрович  

- головний спеціаліст юридичного  відділу 

виконавчого комітету міської ради 

 

Пазюк 

Сергій Георгійович  

 

- секретар  міської ради 

 

Цюра 

Ірина Олексіївна   

- начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконавчого комітету 

міської ради 

 

Чевельча 

Юлія Олегівна 

- головний спеціаліст відділу 

документообігу, звернень та контролю 

виконавчого комітету міської ради 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради                          Ірина КОЗІН  

     


