
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 05 серпня 2020 року                          м. Біла Церква                                         № 154 Р 

 

Про знищення матеріальних носіїв 

секретної інформації виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради 

 

Відповідно до статей 413 – 429 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, листа військового комісара Білоцерківського об’єднаного міського 

військового комісаріату від 27 липня 2020 року № СЗІ/1606, зобов’язую: 

 

1. Утворити комісію з питань знищення МНСІ виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради (далі – комісію) у складі згідно з додатком. 

2. Знищення секретних документів, справ та інших матеріальних носіїв секретної 

інформації (далі – МНСІ) виконавчого комітету Білоцерківської міської ради здійснювати на 

території спеціально обладнаного режимного приміщення Білоцерківського об’єднаного 

міського військового комісаріату, в якому дозволяється знищувати документи, справи та 

інші матеріальні носії інформації, шляхом спалювання. 

3. Доступ членів комісії на територію спеціально обладнаного режимного приміщення 

Білоцерківського об’єднаного міського військового комісаріату для здійснення знищення 

МНСІ виконавчого комітету Білоцерківської міської ради здійснювати після подання 

документів складених відповідно до чинного законодавства України. 

4. Головному спеціалісту відділу оборонно-мобілізаційної роботи – уповноваженому 

режимно-секретного органу виконавчого комітету міської ради Скороходу М.П. забезпечити 

процедуру знищення МНСІ виконавчого комітету Білоцерківської міської ради згідно з 

вимогами чинного законодавства України. 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова Геннадій  ДИКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

від  05.  08.  2020  року №  154 Р 

 

СКЛАД 

комісії з питань знищення секретних документів, справ та інших матеріальних носіїв 

секретної інформації виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

 

Земецька 

Юлія Юріївна 

- начальник управління економіки міської ради; 

Кравець 

Анатолій Васильович 

- заступник міського голови; 

Потапов 

Федір Федорович 

- начальник відділу оборонно-мобілізаційної роботи 

міської ради; 

Скороход 

Микола Петрович 

- головний спеціаліст відділу оборонно-мобілізаційної 

роботи – уповноважений режимно-секретного органу 

виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради       Анна  ОЛІЙНИК 


