
УКРАЇНА
ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16 березня 2021 року Валки №163

Про створення експертної 
комісії Валківської міської 
ради Богодухівського району 
Харківської області

Відповідно до статті 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 08 серпня 2007 року № 1004, з метою організації і проведення експертизи 
цінності документів, що утворилися у діловодстві міської ради, та подання 
результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної 
комісії Державного архіву Харківської області (ЕК Архівного відділу 
Богодухівської районної державної адміністрації Харківської області), у зоні 
комплектування яких перебуває міська рада:

1. Утворити експертну комісію Валківської міської ради Богодухівського 
району Харківської області та затвердити її персональний склад (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови 
від 01 листопада 2011 року № 97 «Про створення експертної комісії міської 
ради».

3. Контр розпорядження покласти на керуючу справами
виконавчого і щ Ніну ЖЕНЕВСЬКУ.

Міський голов# Валерій СКРИПШЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 
від 16 березня 2021 року № 163

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 
експертної комісії міської ради

1. ШЗЕЛЬКОВСЬКИЙ 
Ігор Олександрович

2. ЖЕНЕВСЬКА 
Ніна Борисівна

3. ФЕСЮК 
Валентина Віталіївна

першии заступник міського голови, голова 
комісії

керуюча справами виконавчого комітету 
міської ради, заступник голови комісії

завідувач архіву міської ради, секретар 
комісії

4. ДОЛГОПОЛОВА 
Ольга Володимирівна

5. ДРИГАЙЛО
Юлія Олександрівна

6. ЄФІМЕНКО 
Михайло Володимирович

7. ЗЯГУН
Наталія Миколаївна

8. КЛОЧКО
Сергій Євгенійович

9. КОЛОДЯЖНА 
Людмила Миколаївна

начальник загального відділу міської ради

начальник відділу з питань кадрової роботи 
міської ради

староста с. Заміське, с. Бугаївка, 
с. Бурякове, с. Корнієнкове, с. Косенкове, 
с. Мала Кадигробівка, с. Перепелицівка,с. 
Рудий Байрак, с. Тупицівка, с. Щербинівка

начальник відділу бухгалтерського обліку 
міської ради

начальник юридичного відділу міської ради

староста с. Шарівка, с. Бурівка, с. Буцьківка, 
с. Золочівське, с. Пасічне, с. Петренкове, 
с. Свинарі, с. Хворостове, с. Шевченкове, 
с. Шлях
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10. ЛИТВИНЕНКО 
Наталія Юріївна

завідувач сектору м. Валки архівного 
відділу Богодухівської районної державної 
адміністрації Харківської області (за 
згодою)

Керуюча справами виконавчого 
комітету міської ради

Ольга Долгополова (05753) 5 30 50

Ніна ЖЕНЕВСЬКА


