
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

від 11 грудня 2020 року № 145 

 

Про затвердження у новій редакції 

складу комісії з питань роботи із 

службовою інформацією у виконавчих 

органах міської ради 

 
 

Керуючись статтею 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, відповідно до законів України “Про захист персональних даних”, 

“Про інформацію” (зі змінами), “Про доступ до публічної інформації” (зі 

змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року 

№ 736 “Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, 

зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних 

носіїв інформації, що містять службову інформацію”: 

 

1. Затвердити склад комісії з питань роботи із службовою інформацією 

у виконавчих органах міської ради у новій редакції згідно з додатком. 

 

2. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 1 розпорядження 

міського голови від 26 січня 2017 року № 7 „Про комісію з питань роботи із 

службовою інформацією у виконавчих органах міської ради без статусу 

юридичної особи” та розпорядження міського голови від 10 червня 2020 року 

№  76  „Про  внесення  доповнення  до  розпорядження  міського  голови  від 

26 січня 2017 року № 7 „Про комісію з питань роботи із службовою 

інформацією у виконавчих органах міської ради”. 

 

 
 

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 
 

Олена Брюм 35 61 61 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

11 грудня 2020 року № 145 

 
 

СКЛАД 

комісії з питань роботи із службовою інформацією у виконавчих органах 

міської ради 

 
   Голова комісії 

БАЛАКІРЄВА 

Світлана Миколаївна 

- керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради 

 Заступник голови комісії 

БРЮМ 

Олена Миколаївна 

- начальник загального відділу 

 Секретар комісії 

КОВАЛЬОВА 

Ольга Володимирівна 

- завідувач сектору контролю загального 

відділу 

  
 Члени комісії: 

БАБАЄВА 

Оксана Вікторівна 

- начальник управління інформаційних 

технологій 

ЛЄВАШОВ 

Віктор Володимирович 

- завідувач сектору мобілізаційної роботи 

та територіальної оборони 

СЛИВЕНКО 

Наталія 

Олександрівна 

- головний спеціаліст відділу кадрової 

роботи 

СТЕЦЕНКО 

Валентина Іванівна 

- старший інспектор режимно-секретної 

частини 

ХРАПАК 
Олександр Васильович 

- радник міського голови (на громадських 

засадах) 

 
 

Начальник загального відділу Олена БРЮМ 
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