
 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                   

Від 26.02.2020                     м. Бурштин                            № 92 

 

 

Про внесення змін до п.1 розпорядження міського  

голови від 17.01.2017 року № 4 «Про створення  

експертної комісії з питань віднесення інформації  

до Переліку категорій відомостей, що становлять  

службову інформацію,якій присвоюється гриф 

«Для службового користування» 

 

  

 

 У зв’язку із кадровими змінами, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

від 19.10.2016 року № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення, 

обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних  носіїв 

інформації, що містять службову інформацію, та з метою вдосконалення форм і методів 

роботи з документами, що містять службову інформацію», керуючись статтями 42,59,73 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

 1. Внести зміни до п. 1 розпорядження міського голови від 17.01.2017 року № 4 «Про  

створення експертної комісії з питань віднесення інформації до Переліку категорій 

відомостей, що становлять  службову інформацію,якій присвоюється гриф «Для службового 

користування» та викласти його в такій редакції: 

- Затвердити  склад експертної комісії з питань віднесення інформації до Переліку 

категорій відомостей, що становлять  службову інформацію, якій присвоюється гриф «Для 

службового користування (додається). 

 2. Розпорядження міського голови від 30.06.2017 року № 272 «Про внести змін до п. 1 

розпорядження міського голови від 17.01.2017 року № 4 «Про створення експертної комісії з 

питань віднесення інформації до Переліку категорій відомостей, що становлять  службову 

інформацію, якій присвоюється гриф «Для службового користування» вважати таким, що 

втратило чинність. 

 3. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на 

начальника загального відділу Марію Яцик. 

 4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова              Роксолана Джура 



            

                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                розпорядження  

                міського голови 

                           від 26.02.2020 № 92 

 

 

 

     СКЛАД 

експертної комісії з питань віднесення інформації до Переліку 

категорій відомостей, що становлять службову інформацію, 

якій присвоюється гриф «Для службового користування» 

 

 

 

             Видай    - керуючий справами виконавчого комітету,  

Світлана Олександрівна                голова  комісії 

 

            Яцик    - начальник загального відділу, 

Марія        Павлівна    секретар комісії 

 

    Члени комісії: 

 

            Гулик    - перший заступник міського голови 

Володимир Романович 

     

 Рибчук   - секретар ради 

Богдан Богданович 

 

       Іваськевич   - головний спеціаліст з- питань надзвичайних ситуацій 

Олександр Васильович    та цивільного захисту 

 

 Гудзь    -  головний спеціаліст з діяльності  правоохоронних 

Роман Романович      органів, оборонної та мобілізаційної  роботи 

 

      Пергельський   - головний спеціаліст юридичного відділу 

Андрій    Петрович 

 

 Сацюк    - завідувач військово-облікового бюро 

Лілія Володимирівна 

 

 Андрухів   - провідний спеціаліст сектору кадрової роботи 

Іванна      Русланівна 

 

 

 

 

            


