
|1ро роботу експертно1 ком|с|1 з
пптань в|днесення !нформап!!,
як!й надасться гриф обмеясеппя
досту!|у "\ля слуясбового
користування''

8йповйно до статей 6, 25, з9,3акону !кра!ни "|{ро м|сцев| дерлсазн|

адм1н|сграц|}, 3акону !кра|ни <<|{ро доступ до публ1нно| |нформац1{"'

3акону |{'щани "|{ро Ёац|ональний арх1вний фонд та арх|вн| уотаяови'', !казу
|!резилетгга !ща'йи вй 05.05.2011 х9 54712011 "г!итання забезпечентля органами

вйконавчо] влади досцпу до тубл1яно| 1нформац|!'', 1нстукц|т про порядок

обл!ч. збер!гання | використа+*ш лоцмегп!в, спр:|в' видань та !нших

'''"р!-"'"* нос|!в !нформац||, яЁ м!стять конф1денп1йпту [нформац|то, що е

впасн[сто дерх(ави, затверджено! постановок) (аб|нету \{|н|сщ|в 9ща1ни

вА 27.|1.|998 !т|о 1893, розпоряд:кен1{'1 голови рйонно! дерэкавно! адм|н|сщац1|

в|д 22-06.2001 )х[э 442 "|1ро затвердщенн'| 1нсгрукц|] про порядок обл1ку,

збер|гаяня ! використанття в 9уц!вськ|й районн!й державн|й адм|Ёсрац1]

дофе'..|в та 1нлпих матер!аъних нос||в, яЁ м|отять вйомост|' що станоышть

1пту1вськА РАйоннА д0,Р)кАв|{А Адм1н[стРАц!я
хАРк!всько! оБ.]!Аст!

РозпоРяд)к[ння

9уц|в х, /3,'

слркбову [нформац|:о'' :

1. 3атверАити новий персональний
в|днесення 1нформац|| як[й надасться
сл',]кбового користуванття'' (Аодасться).

2.3атверАтпи |{олохсення про експертну
1нформац||, як!й надаеться щиф обмежетття

користрання'' (лодаеться).
3.8изнати такими' що вщатили чинн|сть тцнкти 2, 3 розпорядження

11ер:ший заступппк голов['

районно1 деря(авно1 адм|п1страш!!

склад експертно| ком]с[] з питань

щиф обмеэкення досцпу "дп

ком|с!то з тпгтань в|днесенття

достутц ",{':я сл1и<бового

голови районно| державно{ адм1н1срац!! в1д 05.04.2011 }'{э 247 "||ро створен1{'{

експертно! ком[с|| рйдерхсадм|н1сщац[! по робот1 з докР{ента!|1и з щифом "фтя

о:ухбового корисцъалня'', як| пйготовлен| струкцрними пцрозд1]1ами

рафержадр:|н1сщаш|?'

.вАРжв!нов



3АтввРдд(вно
Розпорядт<ення голови
оайонно] дер':кавно| адм1н!страц::'/?пиа/)2р2:а*, /12

пшРсонАльний склАд
експертно! ком|с!! з питапь вйнесешня !нформац1|''

як|й надасться гриф обмеясення досцгпу
' [ля сл1эпсбового корисцгвапшя''

1.ковтун
1неооа 10р[!вна

2. гвРмАн
8|ктор|я Флекоандр|вна

3. лвв1шнко
8асиль 1!1иколайович

4. мвш4т{1щв
8олодимир 8|кгоровин

5. мо}1АховА
Флена Флег!вна

6. |Ряд{А
1етяна Федор1вна

7. сАв1новА
Флена Флександр|вна

8. стАРусьов
||етро -]1еон|дович

9. 1] !тРиФАновА
Ёад|я |1етр1вна

3аступпик кер1вника а[арац/'
начальник орган!зац|йного
вйдйу апарату районно1
дертсавпо! адм!н!страц|!
герман 40 908

кер|вник апарат районно| державнот
адм!н|страц||, голова ком|с1|

начальник загапьного в|дд1.гу апарац районно|
державно| адм[н1сщац[!, секретар ком|с1|

зав!дгван сектору оборонно!, моб1л|зац|йно!,

рехимно-секретно| роботи та взаемод1| з

правоохоронними орг:тнами апарац районно!
дер>кавно! адм!н|страц|!

зав|дуван сектору цив1льного захисч. районно!
дерх(авно] адм|н!стац|т

нач:1пьник }оРидичного в|дд|:у апарату районно|
дерт<авно! адм!н!сщац||

начальник в|дд|лу кадрово{ роботи апарац
районно{ дер':кавно| адм! к!сщац!!

нач:тльник арх|вного в1дд1лу рйонно! державно!
адм|н|сщац[|

зав1щван сектору м|стобуАування ! арх|текцРи

районно| Аержавно| адм1н|сщац1!, головний
арх|тектор рйону
заот}т1ник кер1вника апарату' начальник
орган|зац1йного в1дд|лу апарату районно!
дер (авнот адм!н|стац1|

4{. н.п. !птРиФАновА



3АтввРджвно
Розпорядхсення голови
йонно1 дер:кавно| адм ! н!страц!|
? /12|-8/// 72|'1'2ч !'{9 /3?

полот{вн|{я
шро експертну ком!с|го з питань вйпесеппя |пформац!|'

як!й надасться гриф обме:кення лосцпу
",(ля слуябового користувапня"

1. 8кспертна ком|с|я з питань в!днесення [нформац1|, як|й надаетьоя щиф
обмеження доступу ".{дя слух<бового корисцвання'' (дал1 експертна
ком|с[я), е поот1йно д!тоним дорадяим органом районно! дертсавно|
адм|н[страц||.

Бкспертна ком1с1я створена для узгодженого вир1:шення питань щодо
в|днесення |нформац1|, яка була отримана. створена районното дер)кавнок)
адм|н1страц[ето, або знаходиться у |1 волод1нн1, до |нформац||, яйй надаеться

щиф обме>кення достуту "фя с:цокбового користування''.
2. ! сво!й д!яльност! експертна ком|с!я керуеться 1{онстицт]|сто !кра|ни,

закон!1ми 9кра!ни "|1ро доступ до гцбл1яно| |нформац1!", "|1ро |нформац|то'''

"|{р Ёац|она.тльтптй арх|внлй фонд та арх!вн! установи'', }казом |1резидента

!ща|ни в|д 05.05.2011 !'{р 5471201|' "|]итання забезпечення орг:|н:!ми

виконавчо! влади доступу до публ1нно! |нформац|?', 1нсрукц1сло про порядок
обл|ч. збер1гання | використангш ло:<умент|в, справ' видань та |нтпих

матер1альних нос1!в !нформац||, як| м!стять с.тухсбову |нформац1то,

затвердх{ено[о постаново|о 1{аб|нету й|н|стр|в !кра!ни в!д 27.11.1998 .}'|д 1893
(з| зм|нами), в настин|, що не суперечить 3акону укратни "про достуц до
тцбл1нно! |нформац!'1''' розпоряд:кег'т{я,{ голови Районно| державно| адм1н1сщаш|!

вщ 22.06.200\ )1! 442 "|{ро затвердженн'{ 1нсщукц1| щю порядок обл|ку,

збер1гання | використання в 91ту|вськ|й районн|й державн|й адм[н[срац|!

докуметтг|в та 1нгцих матер[атьних нос|!в' як| м|стягь вйомост]' що станов''1-'{ть

сл1окбову |нформац|то''.
3 Ёкспещна ком!сй утворюсться у склад! голови. секРетаРя та 'шен|в

ком[с1|. ,{о ск.]1аду експертно| ком|с|] входять фа{|вц| апарату районно|
дерх<авно| адм|н1страц|] та |нплих сщуктурних п|дрозд!л|в районно| дер>кавно!
адм!н|страц|! за погод>кенням з |х кер|вниками.

|[ерсона-тльний склад експертно{ ком|с|| затверлт<у€тьоя розпоряд}1{енням
голови районно| дерт(авнот адм|н|страц|т.



! раз| необх|дност| до роботи ком!с|| мот<уть залу:атися фах|вц|
отрукгурних п!дрозд1л!в районно1 деР}(авно1 адм1н1сщацп за погод}(енн,{м з 1х

кер1вника^.1и.

4. [олова експертно| ком|с|| орган|зовус !] робоц та забезпеяус
виконан1{'{ пок.'1адених на не1 завдань.

€ещетар експертно! ком|с1|, за дорученням голови ком1с|!, забезпенус

в1дома ср1тсгурних п[дрозд|л|в районно|
вйповйальних ос1б р|тпення ком!с1!', веде
збер|гаттня.

5. 0сновнохо формото роботи експертно| ком|с1] е зас|дання, необх1дн1сть
проведенн'| якого та перел|к питань для розгляду визначас голова ком1с1!. 81н
завчасно призначае допов!дача' з член|в експертно{ ком|с!], для розгляду
ощемого питання та забезленус можлив|сть висловити власну лр:ку вс1м

присщн|м на зас!данн1.
3ас1дання експертно! ком1с1| пРоводяться у раз| потеби, за пропози:{йми

структшних пцрозд1л1в районно1 дер)кавно1 адм1н1сщацп щодо в1днесенн'{

[нформац1|, що знаходиться у волод1нн[ {уц|всько! районнот державнот
адм|н1страц!|, до 1нформац||, як!й надаеться щиф обмехення достутц ",{ля
службового корисцвання".

6. 3асйання експертно! ком|с|| е правомочним' якщо на ньотиу присщн|
не мен!|] як дв[ щетини в|д загально] к|лькост[ !! илен1в, визначено] голово:о

районно! дерл<авно{ адм|н[страц[| при затверр|(енн! пероональното складу
експертно1 ком[с!!.

Р|пленття експертно| ком1с|| приймаеться просто!о бйьш:!стто голоо|в. 9
раз1 розпод|лу голос!в 1хвальним € голос голови експертно| ком|с||.

7. ,{,тя виконання пок.]1адених на експещну ком1с[то завдань ]й надаеться
право:

одеР)кувати в установленому порялку в!л струкцрних п!лрозд|л1в

районнот дерх<авно| адм|н1сщац1! 1нформац|то, необх[дну для виконанн'{
покладених на не] завдань;

н^дават'1 кер|вникам структ}?них п|дрозд!л|в раионно1 дер}(авно1

ск.}1икан}о{ зас|дань експертно| ком!с1!, ск.'1адае протокопи, акти' доводить
дерх{авно1 адм1н1срацц
дочментац[то, забезпенуе

до
та

!1'

адм|н1страц1! рекомендац1{ щодо удосконалення роботи з дочментами, як!
м!стять в1домосй' що станов;1ять службову !нформац|го, ! яктл'т надасться щиф
обмехсення доотупу ",{ля о.гужбового корисцвання''.

8. Р!п:ення експещно] ком1с1? оформляеться протоколом' який п!дтптсус
голова та присутн1 на зао1данн1 члени експертно1 ком1с11.

протокол 3атверд)к).€ться головото районно! державно| адм|н1срац1|. 9
протокол! експертнот ком1с|! ф|ксулоться пита|ння Аля обговорення та !х
результати.



з

1(о:кен член експертно! ком|с|! мае право вносити до протоколу
пропозил!| шоАо питання' яке розг.'шдалося на зас1данн| ком!с!].

9. Р1:пення експертно! ком|с|1 е п1дставото д']ш| вк.,1|очення [нформац|! до
|{ерел1ку в|домостей, що ст:1нов']1'1ть с.гужбову !нформац|то, ! яким надаеться

щиф обмет<ення доступу ",{ля сл1т<бового корисцвання'', що затверд)кусться

розпорядженням голови районно| лер>кавно| алм|н1страш1|.

3аступник кер1вппка апарату'
начальник орган!зац|йного
вйд!лу апарату райов во|
дерэкавно! адм!н|страц!!

герман 40 908

-#, н.п. штРиФАновА
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