
    

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО  ГОЛОВИ  

від " 30 " вересня 2022 року № 80

 

Про затвердження Порядку прийому
і роботи з іноземними делегаціями, 
групами та окремими іноземними 
громадянами у виконавчих органах 
Кропивницької міської ради у новій
редакції

Керуючись статтею  42 Закону України “Про місцеве  самоврядування в
Україні”,  відповідно  до  вимог  пунктів  713-733  Порядку  організації  та
забезпечення  режиму  секретності  в  державних  органах,  органах  місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і  організаціях,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, пунктів
118-136  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 року № 736 (зі змінами та доповненнями), з метою
упорядкування роботи по охороні  інформації  з  обмеженим доступом під  час
міжнародного співробітництва:

1.  Затвердити  Порядок  прийому  і  роботи  з  іноземними  делегаціями,
групами та окремими іноземними громадянами (далі - іноземці) у виконавчих
органах Кропивницької міської ради у новій редакції, що додається.

2.  Визначити  відповідальними  за  організацію  прийому  і  проведення
роботи  з  іноземцями  керівників  виконавчих  органів  міської  ради,  які
здійснюють такі прийоми.

3. Керівникам виконавчих органів міської ради:
1) організовувати роботу з прийому іноземців відповідно до зазначеного

Порядку;
2)  погоджувати роботу з  прийому іноземців із  заступником начальника

управління з  питань запобігання і  виявлення корупції  ,   режимно-секретною
частиною  та  відповідальним  за  технічний  захист  інформації  (управління
інформаційних технологій);
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3)  забезпечувати  суворе  дотримання  вимог  нормативно-правових
документів у сфері охорони інформації з обмеженим доступом.

4.  Управлінню  з  питань  захисту  прав  дітей  самостійно  проводити
роботу  з  прийому  іноземців  відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів
України  від  08  жовтня  2008  року  №  905  “Про  затвердження  порядку
провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням
прав  усиновлених  дітей”  та  своєчасно  повідомляти  Управління  Служби
безпеки  України  в  Кіровоградській  області  про  звернення  іноземних
громадян з питань усиновлення. 

5.  Визнати  таким,  що  втратило  чинність,  розпорядження  міського
голови від 26 квітня 2017 року № 30 “Про затвердження Порядку прийому і
роботи  з  іноземними  делегаціями,  групами  та  окремими  іноземцями  у
виконавчих органах Кіровоградської міської ради”.

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради                  Олександр МОСІН

Стеценко Валентина 35 83 90


