
Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від 28  грудня 2020 року                                                                                  № 122

Про затвердження  Інструкції
з діловодства у виконавчих органах
Помічнянської міської ради

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року №55
"Деякі питання документування управлінської діяльності" з урахуванням змін,
внесених постановами Кабінету Міністрів України від  17 квітня 2019 року №375 "Про
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. №950 і від
17 січня 2018 р. №55", від 19 лютого 2020 року № 119 "Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55", від 19 лютого 2020
року № 128 "Деякі питання реалізації експериментального проекту із створення
"єдиного входу" опрацювання звернень громадян, запитів на публічну інформацію,
звернень та повідомлень про/або від осіб, які постраждали від торгівлі людьми,
домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей, або
про загрозу вчинення такого насильства", від 28 жовтня 2020 року № 1087 "Про
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. №950 і від
17 січня 2018 р. №55", розпорядження голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації від 13.11.2020 року № 755-р «Про затвердження Інструкції з діловодства
в Кіровоградській обласній державній адміністрації у новій редакції», керуючись
статтями 11, 27, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Помічнянської міської ради в и р і ш и в:

1. Затвердити Інструкцію з діловодства у виконавчих органах Помічнянської
міської ради згідно з додатком.

2. Загальному відділу Помічнянської міської ради (Т. Юрченко) ознайомити
працівників апарату міської ради з інструкцією з діловодства, здійснювати
систематичний контроль за станом діловодства та надавати практичну допомогу в
організації роботи з документами у виконавчих органах міської ради.

3. Керівникам відділів міської ради забезпечити неухильне дотримання
вимог Інструкції з діловодства.

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від
26.12.2019 року № 122 «Про затвердження Інструкції з діловодства у виконавчих
органах Помічнянської міської ради»

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                        Микола АНТОШИК
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