
 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

Від 08.09.2022 р. № 1895 

м. Вінниця 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради 

від 30.01.2020 №252 «Про Регламент  

виконавчих органів міської ради», зі змінами 

 
 

 З метою організації діловодства щодо документів та інших матеріальних 

носіїв інформації, що містять службову інформацію, керуючись частиною 1 

статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні, виконавчий комітет міської ради 
 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 30.01.2020р. 

№252 «Про Регламент виконавчих органів міської ради», зі змінами, а саме: 

  

1.1  доповнити параграф 1 розділу 8 пунктом 8 наступного змісту: 

« 8. Відділ звернень має та використовує металеві особисті номерні печатки 

для опечатування сейфів, шаф з документами та дверей приміщень, де вони 

зберігаються.»; 

 

1.2 в абзаці 2 пункту 1 параграфу 1 розділу 11 після слів «реєструється у 

системі електронного документообігу відділом звернень,» доповнити словами 

«(окрім документів, які містять гриф обмеження доступу)»; 

 

1.3 в назві параграфу 3 розділу 11 замінити слова «конфіденційну 

інформацію» на «інформацію з обмеженим доступом»; 

 

1.4 пункт 2 параграфу 3 розділу 11 викласти в новій редакції: 

      « 2. Облік, зберігання документів з грифом «Для службового 

користування», що надходять до міської ради та її виконавчих органів, 



здійснює відділ звернень апарату міської ради та її виконкому, який виконує 

функцію службового діловодства. 

        Відповідальні за облік, зберігання документів з грифом «Для службового 

користування» призначаються розпорядженням міського голови, а в окремих 

виконавчих органах міської ради, наказами керівників.»  

      

1.5 в пункті 3 параграфу 3 розділу 11 слова «у виокремленому приміщенні 

кабінету №713 міської ради на сертифікованому автоматизованому комплексі.» 

замінити на «здійснюється виключно з використанням автоматизованих систем, 

в яких створена комплексна система захисту інформації з підтвердженою 

відповідністю та дозволена обробка службової інформації.»; 

 

1.6  в параграфі 4 розділу 11 пункт 3 виключити. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконуючого обов’язки 

керуючого справами виконкому С. Чорнолуцького.  

 

 

 

Міський голова                                                                   Сергій МОРГУНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Відділ звернень апарату міської ради та її виконкому 

Нечипоренко Алла Олександрівна 

Заступник начальника відділу 

 


