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11р' створення ком!с1'[ щодо
вилучення та 3нищення печаток'
пштамп!в ({угу|всько| районно[
держсавно! адм|н1страц!|
)(арк!всько! област!

Б|дпов|дно до 1нструкц1| про порядок обл|ку, збер|гання | використання

документ1в, справ, видань та |нтших матер|альних нос||в |нформац||, як| м|стять

слух<бову !нформац|то, затверАх<ено| постановото 1{аб|нету й|н|стр|в !кра|ни
в|д27 листопада 1998 року ]ф 189з (з| зм|нами), 1нструкц1| про порядок ведення

обл|ку, збер|гання' використання | знищення документ1в та |нтших матер|альних

нос|]в |нформац||, що м|стять службову |нформац1то, в 9угу|вськ|й районн|й
деря<авн|й адм|н1отрат{|?, затвердя<ено| розпорядя{енням голови районно|
дерх{авно| адм|н|страц|| в|д |7 вересня 202| року !\! 249, 1нструкц1| з

д|ловодства в 9угу|вськ1й районн|й дерх<авн|й адм|н|страц||, затверАх<ено|

ро3поряд)кенням голови районно| дер)кавно| адм|н|страц|| в1д 07 червня

2018 року м 2|7 (з1 зм1нами), |{орядку обл|ку, використан|{я, збер|гання

печаток 1 тптамп!в у 9угу]вськ|й районн1й дерхсавн|й адм|н|страц|| )(арк|всько|

област|, затвердх{еного розпоряд)|(енням голови районно| дер>кавно|

адм1н|страц|| в|д 14 вересн я 2021 року !'{р 245, керу}очись статтями 6' 39 3акону

}кра|ни .|{ро м|сцев1 дерх<авн| адм|н1страц|])> :

1. €творити ком|с|то щодо вилу{ення та знищення печаток, 1птамп1в

9угу|всько| районно| деря<авно| адм|н|страц|| )(арк|всько] област| та затвердити
]1 склад (додасться).

2. 1{ом|с|| в триденний терм|н скласти акт та надати його на затвердх{ення

голов| районно| дер)кавно| адм1н|страц1|.

3. 1{онтроль 3а виконанням розпоряд)кення покласти на кер1вника аларату

районно| дер)кавно| адм|н|страц|| ]етяну Фмельченко.

[1ерпший заступник голови
районно| дерэкавно[ адм!н1страш!| остянтин козл1т1н
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склАд

кер1вник а||арату
адм|н|страц||, голова

головнии спец1€[л1ст

роботи аларату

раионно1 дерх{авно1
ком|с||

з ре)кимно-секретно|
районно| дер>кавно|

адм1н1страц11

начальник в|дд1лу правового забезпечення
аларату р айонно| деря{авн о| адм1н|страц1|

1етяна омшльчшнко

ком!с!! щодо вилученпя та 3нищення печаток' !птамп!в
![угу|всько| ра йо нно| дер?!{а вно! адм1н!страш!| )(арк|всько[ област!

омвльчвнко
1етяна Флександр1вна

гоРлАчовА
Флена Анатол||вна

лучников
Р1икола €ерг1йовии

мвдинцвв
Болодимир Б1кторович

скупчвнко
1ван }Фр1йович

(ер!вник апарату районно[
дер)1€вно! адм1н!страц!|

нач€ш1ьник в|дд|лу документального
забезпечення та контрол}о алФату

районно| дер)кавно| адм|н|страц||

нач€ш1ьник в|дд|лу оборонно| роботи,
цив1льного 3ахисту та взасмод|| 3

правоохоронними органами районно|
дер)кавно] адм|н1страц||


