
         

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

01.03.2022                                                                                             № 33 

  

Про комісію зі знищення матеріальних носіїв інформації з обмеженим 

доступом, „Для службового користування“, в тому числі Літер „М“, які 

перебувають на обліку у Пирятинській міській раді та її виконавчих органах 

  

Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, 

використання  і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, 

що містять службову  інформацію, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736, на виконання 

розпорядження голови Лубенської районної військової адміністрації від 

26.02.2022  № 27 „Про знищення інформації з обмеженим доступом“, у зв’язку 

з введенням військового стану на території України: 

1. Утворити  комісію  зі знищення матеріальних носіїв інформації з  

обмеженим доступом, „Для службового користування“, в тому числі Літер „М“, 

які перебувають на обліку у Пирятинській міській раді та її виконавчих органах 

(далі-Комісії), та затвердити її склад,  що додається. 

   2. Комісії скласти акт про знищення матеріальних носіїв інформації з 

обмеженим доступом, „Для службового користування“, в тому числі Літер „М“, 

які перебувають на обліку у Пирятинській міській раді та її виконавчих органах 

у трьох екземплярах та затвердити головою Лубенської районної військової 

адміністрації. 

         3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченка М.В. 

 
 

 

 

 

 

Міський голова                                                      Андрій СІМОНОВ   

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                

                                                                            

  Розпорядження 

          міського голови  

                                                                            01.03.2022 № 33 

                     

                                  

Склад  

  комісії зі знищення матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом, 

„Для службового користування“, в тому числі Літер „М“, які перебувають на 

обліку у Пирятинській міській раді та її виконавчих органах 

  

Мельниченко  

Михайло Володимирович                                  

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчого комітету міської 

ради, голова Комісії 

   

Смірнова 

Анастасія Юріївна 

 

- головний спеціаліст сектору оборонної та 

мобілізаційної  роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами виконкому Пирятинської 

міської ради, секретар Комісії 

 

члени Комісії: 

 

Кудрявцев  

Олександр Олександрович  

- головний спеціаліст юридичного  відділу 

виконавчого комітету міської ради 

 

Нестерець 

Тетяна Дмитрівна  

- начальник відділу документообігу, 

звернень та контролю виконавчого 

комітету міської ради 

 

Педяш 

Роман Олегович 

 

- завідувач сектору оборонної та 

мобілізаційної  роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами виконкому Пирятинської 

міської ради 

 

 

 

Секретар ради                                         Сергій ПАЗЮК  

     


