
 
 

                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                   

Від 07.02.2023                                   м. Бурштин                                   № 20 

 
 

Про внесення змін в розпорядження міського 

голови від 14.09.2022 № 420 «Про затвердження 

переліку осіб, які допускаються  до роботи 

з документами з грифом «Для службового  

користування» 

 
 

 

 У зв’язку із кадровими змінами, відповідно до законів України «Про інформацію», 

«Про доступ до публічної інформації», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», 

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», розпорядженням міського голови від 17.01.2017 року  № 5 «Про затвердження 

інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та 

інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в виконавчому 

комітеті Бурштинської міської ради», з метою забезпечення єдиного порядку обліку, 

зберігання, використання вищезазначених документів: 
 

 1. Внести зміни в п. 1 розпорядження міського голови від  14.09.2022 № 420 «Про 

затвердження переліку осіб, які допускаються  до роботи з документами з грифом «Для 

службового користування»», а саме: 

- вивести із переліку осіб, які мають доступ до документів з грифом «Для службового 

користування»: першого заступника міського голови – Ростислава Стаська;  начальника 

відділу цифрової трансформації та інформаційної політики – Орисю Перепічку; 

заст.начальника управління  –  начальник   відділу   економіки  і  промисловості      

управління економіки, праці та інвестиційної діяльності – Марію Назар; головного 

бухгалтера бухгалтерської служби  - Олену Тріщук; начальника архівного відділу – Наталію 

Бойко;  адміністратора  відділу «Центр надання адміністративних послуг» - Тетяну Дронь. 

- ввести в перелік осіб, які мають доступ до документів з грифом «Для службового 

користування»: начальника відділу трансформації та інформаційної діяльності Олену 

Кравчишин; головного бухгалтера бухгалтерської служби   - Лілію Скибчук; начальника 

управління  економіки, праці та інвестиційної діяльності – Леонору Івасюк; заст.начальника 

управління  –  начальника   відділу   економіки  і  промисловості   управління економіки, 

праці та інвестиційної діяльності – Ірину Рибчук;  начальника архівного відділу – Любов 

Янків; адміністратора  відділу «Центр надання адміністративних послуг» -  Ольгу Броніч;  



завідувача сектору містобудування та архітектури, головного архітектора – Олега Дмитріва; 

начальника  відділу муніципальної інспекції – Тараса Курмана. 

2. Загальному відділу (Марія Яцик) ознайомити з даним розпорядженням осіб, 

зазначених в  п. 1 даного розпорядження. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Міський голова        Василь АНДРІЄШИН 

            

 

 

 


