
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ                                             

 

 

Від  18.11.2015 р.                         м. Бурштин                                                     №  295 

 

 

 

Про відповідальність за ведення обліку  

і звітності про використання бланків 

свідоцтв про державно реєстрацію актів  

цивільного стану, а також 

їх зберігання у виконкомі 

Бурштинської міської ради 

 

 

 Відповідно до п. 3.2. Порядку ведення обліку і звітності про використання 

бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання, 

затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29.10.2012 року № 1578/5, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 р. за № 1845/22157, 

відповідальність за ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про 

державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання у виконкомі 

Бурштинської міської ради покласти на керуючу справами виконкому Видай Світлану 

Олександрівну. 

                 На час тимчасової відсутності особи, відповідальної за зберігання бланків 

свідоцтв ( відпустка, відрядження, хвороба), її обов’язки покладаються на заступника 

міського голови Надію Юліанівну Кицелу. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                            Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Затверджено 

                                                                                   Розпорядженням міського голови 

  «____»____________ 2015 р. 

 

 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК 

відомостей, що становлять службову 

інформацію Бурштинської міської ради 

 

        1. Документи та інформація, що не підлягають наданню для ознайомлення за 

запитами. 

          Не підлягають обов’язковому наданню для ознайомлення за інформаційними 

запитами офіційні документи, які містять у собі : 

- інформацію, визнану у встановлено порядку державною таємницею; 

- конфіденційну інформацію; 

- інформацію, що стосується особистого життя громадян; 

- документи, що становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні 

записки, переписка між підрозділами та інше), якщо вони пов’язані з розробкою 

напряму діяльності установи, процесом прийняття рішень і передують їх 

прийняттю; 

- інформацію, що не підлягає розголошенню згідно з іншими законодавчими або 

нормативними актами. Установа, до якої звернуто запит, може не надавати для 

ознайомлення документ, якщо він містить інформацію, яка не підлягає 

розголошенню на підставі нормативного акта іншої державної установи, а та 

державна установа, яка розглядає запит, не має права вирішувати питання щодо її 

розсекречення; 



- інформацію фінансових установ, підготовлену для контрольно-фінансових 

відомств. 

           2. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану 

Бурштинської міської ради, підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо : 

         - створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування 

мобілізаційних потужностей; 

      - виробництва та поставки технічних засобів і майна речової служби в особливий 

період; 

      - виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в 

особливий період; 

      - виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період; 

      - виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період; 

      - мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, 

надання послуг в особливий період; 

      - підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період; 

      - показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами на особливий період; 

      - надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-

комунальних, побутових,  ремонтних та інших послуг в особливий період; 

      - номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву в Бурштинській міській раді, на підприємстві, в установі, 

організації, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, 

спеціальних комплектувальних виробів до них; 

      - створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, 

виконання робіт, надання послуг в особливий період; 

      - кількості автотракторної, дорожньо-будівельної техніки, яка підлягає передачі до 

складу Збройних Сил України в місцевого самоврядування; 

      - забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, 

сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період; 

     - виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини на 

особливий період; 

   - виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період ; 

   - капітального будівництва в особливий період; 

   - потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, 

мінеральних добривах в особливий період. 

            3. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування 

органів виконавчої влади, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні в 

особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних 

комплектуючих виробів до них, які не підлягають під дію статей Зводу відомостей, що 

становлять державну таємницю. 

            4. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за місцевими органами 

виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у 

виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих 

виробів до них. 

            5. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, 

які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової 

техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них, які не підлягають під дію статей 

Зводу відомостей, що становлять державну таємницю. 

            6. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації  з 

питань мобілізаційної підготовки. 

            7. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на 

мобілізаційну підготовку підприємства, установи, організації, які не підлягають під дію 

статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю. 

            8. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та 

інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим 

формуванням в особливий період. 



            9. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану 

районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Додаток №1 

до розпорядження міського голови   

                                                                                    від  «____»   08.2015     №  _____ 

 

 

 

 

С К Л А Д 

робочої групи для перевірки стану готовності навчально-виховних 

закладів міста до нового 2015-2016 навчального року 

 

 

 

 

Козар Марія Степанівна      - заступник міського голови  -  керівник 

робочої групи; 

 

Тутка Михайло Олексійович  - начальник відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради -заступник 

керівника робочої групи; 

 

Бойко Олена Тимофіївна   - голова Бурштинської міської організації 

профспілки працівників освіти і науки 

України ; 

 

Щерба Василь Романович              - санстанція; 

 

Цяпало Юрій Андрійович            - головний державний інспектор 



                 Галицького РВ УДНСНС; 

 

 

Тварок Наталія Богданівна           - головний спеціаліст відділу 

                                                                     освіти і науки Бурштинської 

                                                                                 міської ради; 

 

Данилюк Христина Ярославівна       - провідний спеціаліст відділу 

                                                                   освіти і науки Бурштинської 

                                                                   міської ради  - відповідальний за                                                    

                                                                   охорону праці. 

 

 

 

 


