
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я    

від 09.02.2021 року                      смт Воскресенське                            № 25-р

«Про призначення відповідального
за зберігання розпорядчих документів
селищного голови з основної діяльності та 
адміністративно-господарських питань»

Відповідно до  пункту  20  частини  4  статті  42  Закону  України  «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  з  метою  забезпечення  належної
організації  основної  та  адміністративно  –  господарської  діяльності  у
селищній  раді,  враховуючи  кадрові  зміни,  що  відбулися  у  виконавчому
комітеті ради

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Призначити  відповідальною  за  зберігання  розпорядчих

документів з основної діяльності та адміністративно – господарських питань
(розпоряджень  селищного  голови)  начальника  відділу  загальної  та
організаційної роботи селищної ради Інну ПІДОЙМУ.

2.  Затвердити  комісію  для  передачі  на  зберігання  розпорядчих
документів з основної діяльності та адміністративно – господарських питань
(розпоряджень  селищного  голови)  начальнику  відділу  загальної  та
організаційної роботи селищної ради Інні ПІДОЙМІ:

Юрія  ЯСЬКІВА - заступника селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради;

Тетяни БІЛОЗОР – секретаря селищної ради;
Людмили МАНЖУЛИ– керуючої справами (секретаря) виконавчого 

комітету селищної ради;
Інни ПІДОЙМИ – начальника відділу загальної  та організаційної 

роботи;
Тетяни БОРОВКОВОЇ – діловода відділу загальної  та організаційної 

роботи.
3. Комісії передати  начальнику відділу загальної та організаційної

роботи селищної ради Інні ПІДОЙМІ на зберігання розпорядчі документи з
основної  діяльності  та  адміністративно  –  господарських  питань
(розпорядження селищного голови) в строк до 10.02.2021 року.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова                                   Олександр ШАПОВАЛОВ



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

до розпорядження від 09 лютого 2021 року № 25-р

«Про призначення відповідального за зберігання розпорядчих
документів селищного голови з основної діяльності та адміністративно-

господарських питань»»

Заступник селищного голови з питань
 діяльності виконавчих органів ради Юрій ЯСЬКІВ 

Секретар селищної ради Тетяна БІЛОЗОР 

Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету селищної ради Людмила МАНЖУЛА 

Начальник юридичного відділу                                      Олена САКУН

Начальник відділу діловодства
та організаційної роботи Інна ПІДОЙМА
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