
 

 

УКРАЇНА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

від 01 грудня 2016 року м. Тернопіль № 71І-од 

Про внесення змін до Положення 
про державний архів Тернопільської області 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. 
№ 465 “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
актів Кабінету Міністрів України”: 

Внести до Положення, про державний архів Тернопільської області, 
затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 
17 квітня 2013 року № 158-од, такі зміни: 

1) абзац другий пункту 8 викласти в такій редакції: 
"Директор держархіву має заступників, які призначаються та 

звільняються з посади головою обласної державної адміністрації відповідно до 
законодавства про державну службу”; 

2) доповнити положення пунктом 10і такого змісту: 
“10і. Директор державного архіву здійснює повноваження з питань 

державної служби та організації роботи інших працівників держархіву”. 

Голова обласної дер 
адміністрації 

 

С.С.БАРНА 

 

? _ ДКДЖ'ЗЬАЙЙ з.ріиа 
і Тернопільської- області 



 

 

 

 

ЇГРІ-ПЛПК;ЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖЛЕНА АДМГН'С. ГРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

БІД ІС квітня 201В року м. Тернопіль № 3до-от 

Про вигоєння 'змій до Положення 
про державний сміхів Тернопільської області 

"Відповідно до статей б і 39 Закону України “Про місцеві державні 
адміністраціїстатей 6. 17, З і Закону України “Про державну службу”, Закону 
України від 9 листопада 2017 року №2190-VIII “Про Внесення змін до деяких 
законів України щодо окремих питань проходження державної служби”, 
враховуючи розпорядження голови обласної державної адміністрації від 
19 березня 203 8 року № 208-од “Про здійснення заходів на виконання Закону 
України від 9 листопада 2017 року № 2190-VIII” та з метою приведення у 
відповідність до вимог чинного законодавства: 

Внести до Положення про державний архів Тернопільської області, 
затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 
17 квітня 20 і 3 росу Кз !5$-од (зі змінами), зміни, що додаються. 

 

С.С.БАРНА 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 

ЗМІНИ, 

шо вноситься до Положення про державний архів Тернопільської області 

Абзац другий г> ккту В викласти в такій редакції: 
"Директор держархіву може мати заступників, які призначаються на 

посаду та звільняються з посади директором держархіву відповідно до Закону 
України “Про державну службу" за погодженням голови обласної держевно' 

і і ії “ 

Керівник апарату /7 0° 
обласної державної аддойстряцн 

Директор державной 
Тернопільської оолас’ 

В.В.СІКІРИНСЬКИЙ 

ФЛ.ПОЛЯНСЬКИЙ 
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