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КРЕМЕНЕЦЬКАРАЙОННАДЕРЖАВНААДМІНІСТРАЦІЯТЕРНОПІЛЬСЬКОЇОБЛАСТІ

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від _________________ 20__ року        м. Кременець           № __________

Про внесення змін до розпорядження 
голови районної державної адміністрації
від 04 лютого 2021 року №18/02-07/1

Відповідно до Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації”, 
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 р. №736, Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, 
використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, 
що містять службову інформацію, в Кременецькій районній державній 
адміністрації, затвердженої розпорядженням голови районної державної 
адміністрації від 13 лютого 2017 року № 47-од (зі змінами), у зв’язку із 
проведеними структурними та кадровими змінами в апараті районної 
військової адміністрації:

Внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації 
від 04 лютого 2021 року №18/02-07/1 ,,Про експертну комісію з питань 
проведення перевірки наявності та стану документів з грифом обмеження 
доступу ,,Для службового користування”, виклавши додаток у редакції, що 
додається.

Начальник військової адміністрації               Віталій КУДЛАК

Василь Хортик
Віталій Грушко
Зоряна Павлюк
Катерина Калітка
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Додаток
до розпорядження голови 
районної державної адміністрації
04 лютого 2021року № 18/02-07/1
(у редакції розпорядження 
начальника районної військової 
адміністрації
_____________№_______________ )
      

СКЛАД
експертної комісії з питань проведення перевірки наявності та стану 

документів з грифом обмеження доступу „Для службового користування”

ГРУШКО
Віталій Георгійович

ГОРПИНІЧ
Анатолій Петрович

–

–

керівник апарату районної військової 
адміністрації, голова комісії 

заступник керівника апарату – начальник 
відділу ведення Державного реєстру 
виборців апарату районної військової 
адміністрації, заступник голови комісії

МАТВІЮК
Світлана Сергіївна

– головний спеціаліст відділу документообігу 
та запобігання корупції апарату районної 
військової адміністрації, секретар комісії

Члени комісії:
КАЛІТКА
Катерина Володимирівна 

– головний спеціаліст відділу документообігу 
та запобігання корупції апарату районної 
військової адміністрації, секретар комісії 

ЛЕВИЦЬКИЙ 
Андрій Володимирович

– головний спеціаліст відділу оборонної, 
мобілізаційної роботи та управління 
персоналом апарату районної військової 
адміністрації 

ПАВЛЮК
Зоряна Михайлівна 

– начальник відділу документообігу та 
запобігання корупції апарату районної 
військової адміністрації

СКАЛІЙ 
Марія Петрівна

– начальник архівного відділу районної 
військової адміністрації 

Керівник апарату 
військової адміністрації                                                       Віталій ГРУШКО

           Зоряна Павлюк


