
   

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ   
             
 

від _14.02.2020_№ __19_ 
                               м.Покровськ 

 

Про внесення доповнень до додатку рішення виконавчого комітету від 16.02.2017  

№ 24 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, 

використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що 

містять службову інформацію» 

 

 

 Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736 «Про 

затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, 

використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що 

містять службову інформацію», у зв’язку з кадровими змінами, керуючись статтями 

40,59,73 Закону України  від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет   міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 1. Внести доповнення до списку посадових осіб міської ради, які працюють з 

документами, що мають гриф «Для службового користування», затвердженого 

рішенням виконавчого комітету № 24 від 16.02.2017 (додається). 

2. Відділу  з питань діловодства, контролю та роботи зі зверненнями громадян 

(Борисова) ознайомити посадових осіб міської ради, які працюють з документами, що 

мають гриф «Для службового користування» з Інструкцією про порядок ведення 

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

інформації, що містять службову інформацію». 

 

 

 

В.п.міського  голови       І.Сущенко 
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Додаток 

до рішення виконкому 
від _14.02.2020_№ __19_ 

 

 

Доповнення до списку посадових осіб міської ради,  

які працюють з документами, що мають гриф  

«Для службового користування» 

 

№№ П.І.Б. назва посади підпис 

1 Хотнянський Ярослав Сергійович Заступник міського 

голови 

 

Відділ з питань безпеки та протидії корупції 

2 Шабельник  

Микола Миколайович 

Начальник відділу  

Сектор протидії корупції відділу з питань безпеки та протидії корупції 

3 Шевирьов  

Сергій Володимирович 

Завідувач сектору  

4 Волков  

Олександр Ігорович 

Спеціаліст І 

категорії 

 

Сектор взаємодії з силовими структурами, мобілізаційної роботи, цивільної оборони 

та техногенної безпеки відділу з питань безпеки та протидії корупції 

5 Піхотін 

Олексій Леонідович 

Спеціаліст І 

категорії 

 

 

Відділ юридичного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів 

6 Телесова  

Інна Валеріївна 

Начальник відділу  

7 Іщенко  

Антоніна Олегівна 

Головний 

спеціаліст 

 

8 Білецька  

Тетяна Володимирівна  

Головний 

спеціаліст 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради       А.Жук 


