
 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                   

Від  21.02.2020                     м. Бурштин                            № 83 

 

 

Про затвердження списку осіб,  відповідальних 

за  ведення  діловодства   у   відділах,   службах,  

секторах, бюро,  комунальних  підприємствах,  

установах, організаціях  

 

 

 

 З метою покращення стану організації контролю та виконавської дисципліни  в роботі з 

документами, забезпечення в повному обсязі виконання завдань, доведених органами 

виконавчої влади вищого рівня, власних рішень, розпоряджень міського голови, на 

виконання наказу Міністерства юстиції України від 18.06.2015 року № 1000/5,  постанови 

Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 375 «Про внесення змін до постанов 

Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 і від 17 січня 2018 р. № 55», 

керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись 

Інструкцією з діловодства  у виконавчих органах Бурштинської міської ради, Положенням 

про виконавську дисципліну у виконавчих органах Бурштинської міської ради: 

 

1. Затвердити список  осіб відповідальних  за ведення діловодства у відділах, службах, 

секторах, бюро, комунальних підприємствах, установах, організаціях (додається). 

2. Сектору кадрової роботи (Ірина Фітак) внести зміни в посадові інструкції працівників 

згідно п.1 даного розпорядження.  

      3.  Розпорядження міського голови від 03.03.2017 року  № 57  «Про затвердження списку 

осіб,  відповідальних за  ведення  діловодства   у   відділах,   службах секторах, бюро,  

комунальних  підприємствах, установах, організаціях» вважати таким, що втратило чинність. 

      4.  Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження   покласти на начальника 

загального відділу  Марію Яцик. 

      5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на  керуючого справами 

виконкому Світлану Видай. 

 

 

 

 

 

Міський голова                       Роксолана Джура 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження              

міського голови               

від  21.02.2020№  83 

 

 

Список  осіб, відповідальних за  ведення діловодства у відділах, службах, секторах, 

бюро, комунальних підприємствах, установах, організаціях  

 

№ 

п/п 

Відповідальний за  ведення 

діловодства 
Посада відповідальної особи 

1. Яцик Марія Павлівна начальник загального відділу 

2. Александрів  Олена Ярославівна начальник організаційного відділу 

3.  Пергельський Андрій Петрович головний спеціаліст юридичного  відділу 

4. Веренька Оксана Ігорівна 
головний спеціаліст сектору  доходів і 

економічного аналізу фінансового відділу 

5. Скибчук Лілія Ігорівна провідний спеціаліст бухгалтерської служби 

6. Гой Лідія Василівна 
спеціаліст І категорії сектору містобудування 

та архітектури 

 7. Копаниця Володимир Михайлович 
 

начальник земельно-екологічного відділу 

 

8. Бандура Ірина Ігорівна 
завідувач сектору житлово-комунального 

господарства і обліку комунального майна 

9. Марусячин Віра Михайлівна Інспектор військово-облікового бюро 

10. Петрів Лариса Володимирівна архіваріус  архівного відділу 
 

11. Андрухів Іванна Русланівна провідний спеціаліст сектору кадрової роботи 

12. Олексин Галина Миколаївна 
головний спеціаліст відділу у справах молоді і 

спорту 

13. Кукурудз Олена Станіславівна 
провідний спеціаліст відділу ведення 

державного реєстру виборців 

14. Тринчук  Наталія  Зіновіївна 
головний спеціаліст  відділу економіки та 

промисловості 

15. Іваськевич Олександр Васильович 
головний спеціаліст  з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення  

16. Навроцький Ігор Ігорович головний спеціаліст, енергоменеджер 

17. Гудзь Роман Романович 

головний спеціаліст з питань діяльності 

правоохоронних органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи 

18. Ігоніна Зоряна Михайлівна 
провідний спеціаліст сектору організаційно-

кадрової роботи та соціального обслуговування 



19. Кунів Ірина Михайлівна 
начальник  відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» 

20. Данилюк Марія Євгенівна 

завідувач сектору  реєстрації місця проживання 

та зняття з реєстрації місця проживання 

фізичних осіб 

21.  Сисак Любов Василівна секретар керівника відділу освіти  та науки 

22. Пендерецька Ганна Олегівна 
головний спеціаліст відділу культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків  

23.  Доцяк Анна Василівна секретар-референт КП «Житловик»  

24. Лесів Оксана Йосипівна 
секретар-друкарка КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня» 

25. Блага Галина Любомирівна 

інспектор з кадрів КНП «Бурштинський 

міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» 

26. Туз Іван Михайлович 
директор КП «Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради» 

 

 

            


