
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 10 лютого 2021 року                              м. Біла Церква                                    № 22 Р 

 

Про доступ до державної таємниці працівників 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів  63, 

71, 72 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, відповідно до 

номенклатури посад працівників виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, 

перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної 

таємниці, погодженої Головним управлінням Служби безпеки України у місті Києві та 

Київській області від 30 березня 2016 року № 51/6-61274дск, зі змінами від  23 лютого 2017 

року № 51/6-60776дск, розпорядження заступника начальника Головного управління Служби 

безпеки України у м. Києві та Київській області від 31 березня 2017 року № 164ДСК «Про 

переоформлення допуску до державної таємниці за формою 3 Савчуку Ю.С.», враховуючи 

рішення міської ради від 29 грудня 2020 року № 84-06-VIIІ «Про внесення змін до загальної 

структури і штатної чисельності апарату Білоцерківської міської ради та її виконавчих 

органів», розпорядження міського голови від 31 грудня 2020 року № 516К «Про розподіл 

обов’язків між міським головою, першим заступником міського голови, заступниками 

міського голови, керуючим справами виконавчого комітету міської ради та секретарем міської 

ради», на підставі пункту 2 Положення про види, розміри і порядок надання компенсації 

громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року № 414 (зі змінами), 

зобов’язую: 

 

1. Допустити до державної таємниці по формі № 3, що має ступінь секретності 

«Таємно» заступника міського голови Савчука Юрія Степановича. 

2. Начальнику відділу бухгалтерії виконавчого комітету Білоцерківської міської ради - 

головному бухгалтеру Степанюк Г.В. проводити додаткову доплату працівникам виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради до посадових окладів (тарифних ставок) залежно від 

ступеню секретної інформації, відомостей та їх носіїв, що мають ступінь секретності «Таємно» 

в розмірі - 10% Савчуку Ю.С., заступнику міського голови. 

3. Розпорядження довести до відома працівників виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради у частині, що їх стосується.  
4.  Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова       Геннадій  ДИКИЙ 


