
ЗДОЛБУНIВСЬКА IVIICЬKA РАДА
рIвнЕ,нсъкого рлЙону рIвнЕнсъкоi оБлАстI

розпорядхtвння
МIСЬКОГО ГОЛОВИ

лъ /jP-rz2022 року

Про внесення змirt до Iнс,грукrtiТ [Ipo

порялок веде}Itiя облiку, зберiгання,
використання та знищення документiв
та iнших матерiальних HociTB

iнформаuiТ, що мiстять службову
iнформаrriю в Здолбунiвськiй мiськiй
радi, затвердженоТ розпорядженням
Здолбунiвського мiського голови
вiд 25.05.2022 Nч 69-р

Riдповiдно до Закону УкраТни uПро мiсцеве самоврядування в
YKpaTHi>, гIостанови Кабiнету MIiHicTpiB УкраТrrи вiд l9 жовтня 20lб року
Jt[!l 73б Kllpo затвердже}I}{я 'I'игlовоТ iгrс,грукrtiТ про порялок ведення облiку,
зберiгання, викорис"гаFiгlя i зllиIIlснl,{я /toKyMelrTiB "га iнших матерiальних
носiiв iнформаLliТ, ttlo мiс,гяr,ь с"lrужбову iнформаrtiю> зi змiнами:

l. Внесr,и змiни до IнсT,рукцiТ гlро порядок ведення облiку, зберiгання,
використаLIFIя ,га зниtце}lFlя /loкyMeHTiB l,а iншtих матерiальних HociTB
iHcPopMaLtiT, що мiстя,t,ь службову iнформаrtiю в Злолбуьriвськiй мiськiй радi,
затвердженоi розпорядженням Здолбунiвського мiського голови
вiд 25.05.2022 Nч 69-р наступного змiсту:

1) в абзацi першому пункту 13 слова i цифри <та ЩСТУ 416З-2003D
замiнити словами i цифрами ((та ДСТУ 4lбЗ,2020>;

2) у пункт,i 42 слова ((власне iм'я та прiзвище> замiнити словами
<гlрiзвиltlе та власне iм'я)), а cJIoBa <<Во,подимир Дlашюк)) - словами <Дацrок
Волоliимир>;

3) пу}iк,], 87 .,tоllоlзни,rи абзаttами T,aKoI,o змiсту:
(В умовах оссlб;tиtзоl,о ltерiо.цу, ш(о настас з моменту оголошення

рiшrення про мобiлiзаLtiю (KpiM lti"гrboBoT) або довелеt{ня його до виконавцiв
стосовно приховаI-rоТ мобi"lriзаltiТ чи з Moмet{тy введення военного стану в

YKpaTHi або в окремих jj мiсrtевос],ях ,га охопJIюе час мобiлiзаrliТ, воснttий час
i часr,ково вiлбудовний rrepiozt пiсля закiгtчеt-tня воеI{них дiй, та у разi
виникнен}iя реальноТ загрози захоплення документiв, справ, видань,
еJIектронних HociTB iнформацiТ з грифом <Лля службового користування)), а
такох( неможливостi забезпечення iх вивезення в безпечнi мiсця вони
знищуються способами, установленими абзацами першим та другим цього
Ilунк,гу.
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Рiшrення про негайне зниtцення таких докумен,гiв, справ, видаIlь,
еЛеКтРОНI{ИХ HociTB iнформацiТ приЙмас Здолбунiвський мiський голова
(особа, яка виконус його обов'язки), де вони зберiгаються, а за вiдсутностi з
I]им екс],реноГо зв'язку - вiдповiдlальна за Тх зберiгання посадова особа.

Факт знишlеtlня пiдтвер/{жу€,гься актом про вилученt{я документiв i с
tli/{cтaBoKl llJlя вI,iесеFltlя tIозIIачки IIро .]ItиItlеtlня /{oKyMeHTiB в облiковi
форми.>>.

2, Коrr'гроjlь ,ttt l]ик()tIаlllIяNl розIIоря,Il),ltеtI}Iя заJlиIllаю за собою.

I\4iський голова владислав Сухляк


