
чугу|вськА РАйоннА двРжАвнА Адм!н|стРАц|я
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РозпоРяджшння

9ут!в

|]ро створення ком!с1! з проведення в
структурних п!дрозд!лах районно| дерлсавно|
адм|н|страц!! перев!рки документ1в, як!
м1стять конф1денц!йну 1нформац!го, що €
власн!стк) дер)|{ави' ! яким нада€ться гриф
обмеэпсеного доступу <<Аля слуэпсбового
користування>>' печаток' !||тамп1в ! бланк!в
суворо[ зв1тност1 за 2012 р1к

Б|дпов|дно до статей 6, з9 3акону )/кра|ни *|{ро м|сцев| дерхсавн|
адм1тт1сщац||>, на виконання розпоряд)1{ення голови районно| державно|
адм|н1страц|] в!д 22.06.2011 }1'ч 442 <<[7ро затвердження }нструкц1? про порядок
об.тт|ку, збер|гання | використання в 9угувськ|й районн|й державгт|й
адм1н|страц|| документ!в та |нтших матер1альних ноо||в, як| м1стять в|домост|,
що становлять слухсбову |нформац!то> :

1. €творити ком]с|то з перев|рки в структурних п|дрозд|лах районно|
дер)кавно| адм!н|страц|| документ|в, як| м|стять конф|денц|йну |нформац|то,
що е власн!стто дер)кави' | яким надаеться гриф обме>кеного доступу <Аля
слут<бового користуванътя>>' печаток, тцтамп|в | бланк|в суворо| зв|тност| за
20|2 р!к (дал| ком|с1я) та затвердити !1 склад (додаеться).

2. 1(ом|с||:
2.|. в терм|н з 25 по 28 л1отого 201з року провести перев|рку,

документ|в, справ' видань та |нтших матер|альних нос|]в |нформац||, що е
власн|стто дерх{ави' | яким надасться гриф обметсення доступу <{ля слу;кбового
користування)' печаток, цлтамп|в 1 бланк|в суворо| зв1тност| за2012 р|к, зг|дно з
граф|ком (додасться).

2.2. 3а ре3ультатами перев|рки скласти акт та надати його на
затвердх{ення голов! районно| дер)!(авно{ адм1н|сщац|| до 13 березня 201з року.

3. 1{онтроль за виконанням ро3поряд)кення и1па}о за собого.

| олова районно| дерэпсавпло!
адм|н[с'грац!| в.в. лоБойчшнко



зАтввРджвно

Розпоряд)кення голови
районно| дер}кавно] адм1н1страц||

щ?/
склАд

ком|с1[ з проведен!!я в структурних п!дрозд!лах районно[ дерпсавно[
адм1н1страц|| перев!рки документ!в, як1 м!стять конф1денц1йну 1нформац!по,

що € власн1стк) дер)[(ави, ! яким нада€ться гриф обмехсеного доступу <<{ля

слуясбового користування>>' печаток' !цтамп|в ! бланк1в суворо| зв!тност!
за 20|2 р|к
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правоохоронними органами алаРату районно|
державно] адм|н1страц1|;

лучн1ков спец|ал1ст 1 категор!| в|дд|лу з питань

1!1икола €ерг|йовин надзвичайних ситуац|й управл|ння розвитку
тнфраструктури районно| дер>кавно|
адм|н|сщац||;

монАховА
Флена Флег|вна

(ер1вник апарату районно[
дер?[(авно[ адм1н1страц!|

ч

|.по. ковтун



3АтввРджвно
Розпоряд)кення голови

ра-йонно[ дер}кавно] адм|н|страц||
.//;ае;??Р#,/аувах|" //

-

гРАФ|к
проведення в структурних п1дрозд1лах районно! дерлсавно[ адм1н!страц!|

перев1рки документ1в, як1 м!стять конф1денц!йну !нформац1по, що с
власн|стк) дер)!(ави, ! яким нада€ться гриф обмежсеного доступу <<[ля

служсбового користування>>' печаток' [штамп!в 1 бланк1в суворо! зв1тност!
за 2012 р!к

]\ъ

з|л
Ёазва управл|нь, в|дд|л|в !ата

1 9правл|ння економ|ки районно| деря{авно| адм|н|страц|!' 25.02.20|з

2. 9правл|ння агропромиолового розвитку районно| дер>кавно|
адм|н!страц|]

25.02.20\з

-|
_). Б|дд|л осв|ти районно] державно| адм|н|страц1| 25.02.20|з
4. !правл|ння прац| та соц1ального захисту населення

районно| дер)кавно| адм|н|страц||
26.02.201,з

5. Б|дд|л )китлово-комун€}льного господарства управл1ння
р о3витку ! н фр аструктури р айонно| державно| алм|н]9щ зц1]

26.02.201з

6. Б1дд1л м|стобулування | арх|тектури управл1ння розвитку
|нфр аструктури р айонно| дер)кавно| адм|н| стр ац|1-

26.о2.2013

7. Б|дд|л з пш1ивно-енергетичних |1итаъ\ь та транспорту

управл|ння розвитку |нфраструктури районно| дер>кавно|
адм1н|страц||

26.02.2о|з

8. Б1дд1л з питань надзвичайних оитуац1й управл1ння розвитку
|нфраструктури районно] дерх(авно| адм1н|страц1]'-

27.02.201'з

9. Б1дд|л охорони здоров'я районнот дер)кавнот адм|н1 27.02.1з '

10. 27.02.|з

11 21.02.20|з

12. 28.02.201,3

13. €лухсба у справах д|тей районно! державно| адм|н1страц|| 28.02.20|з

14. Ф|й""',е управл| ння районно| дерх{авно'зд 28.02.201'з

}(ер1вник апарату районно|
дер)[(авно[ адм!н1страц!| |.!о. ковтун


