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КДМ,ЯНКД-БУЗЬКД РЛЙОН}]Д ДЕРЖДВНД ЛДМIНIСТРДЦIЯ

РОЗШОРЯДЖЕННЯ
bt. Каlл'янка-Бузька yn Ё gJИ&?_ r_;1.//9

{Ipo заmвер dлrcення Перелiку
вidомосmей, лцо сmановляmь
аryжбову iнфорлrацiю i якuл,l
н аdаеmься zp шф кlltя clty;Hcб oBozo

корuсmування)}

ВiдповiднО дО cTaTTi б Закону Украiни кПро мiсцевi державнi

адмiнiстрацii>, на виконання Уrсазу Презlлдента УкраiЪи вiд 05.05.2011

м547/2011 <<Питання забезпечення органами виконавчоi влади дOступу до

публiчноi iнфоршrацiТ;i, ],j,сзilорrIдженFIя ЛьвiвськоТ обласноТ дерlкавноТ

адмiнiстрацiТ вiд 07.0б,2019 лгоSq1/0i5-19 <Про iатверлжеl{ня Г!ере;riц,

вiдомостей, щО становлять слух<бову irrформацiю i яким надасться гриф кfiлiя

службовОго кориСтуванняD, з метоЮ забезпечення дотримання в районнiit
лерlкавнiй адмirriстрацii вимог Закону УкраТни uПро достуII ло публiчноТ

iнформацiТ>:

. 1. Затверлити Перелiк вiдомостей, iцо становлять службову iнформаuiТ

i яким надастъся гриф <<fil1,1i с:тужбов.ого корLIстування)) (да-пi - Перелiк), чо
додасiься.

2" СтруктурниМ r-riдроздiлам районrrоi державнOТ адмiнiстраrdi

забезпеЧити впоРЯffК"VВrl[i}ля роботИ з докуN{ентаNlи, якi мiстять вiдомостi, irд*_i

становлять слчжбGв 5l i 1,"ilц;,:}}"{l}цi}о та вI{з}{аченi l]ерелiкошr.

з. Визttатrл такиN,i. ilio втратило чиннiсть, розпорядження голови

районноТ державноI адlмiгriстра,цiТ вiд 03,04.2012 JYs1llкПро затtsердження

гiерелiку вiдомостей, що 0тановлять с,чуrжýову iнформацirо i якrtм надасться

гриф к/{"пя службового користування>).
4. Контроль за вrlконанням рOзпорял}кення пOкласти на застУпн}tка

i.OловI1 ра.йонноТ лержавнOТ адмiНiстраrliТ вiдпсtвiднО дО rюзподiлlz

Андрiй ВАlДIКIВСЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови

[Iерелiк вiдомостей,

форrr,t

Зволу

що становлять службову iнформацiю i яким
нада€ться гриф <Для службового користування>>

1" Сфера мобiлiзацiйноТ та оборонноi роботи
1.1. Вiдомостi про заходи мобiлiзацiйноi пiдготовки, мобiлiзацiйного

плану районноТ державноТ адмiнiстрацii та iT структурних пiдроздiлiв, органiв
мiсцевого самоврядуванЕя, iтiдприемств, установ, органiзацiй ycix
власностi, якi не належать до державноТ тасмницi вiдповiдно до
вiдомостей, що становлять державну таемницю, щодо:

1) створення, розвитку, утримання, передачi, лiквiдацii, реалiзацiТ та

фiнансування мобiлiзацiйних пOтужностей пiдприсмств, установ i орг,анiзаuiй
областi;

2) виробничтва та поставки лiкарських засобiв i медичного майна в

особливий перiод;
З) виробництва та поставки пчLпьно-мастильних матерiалiв для

забезшечення Збройних Сил Украiни та iнших вiйськових формувань в

особливий перiод;
4) лiмiтiв безоплатного залучення, вилучення та примусового вилучення

транспортних засобiв на перiод мобiлiзацii та у военний час в обласнiй

державнiй адмiнiстрацiТ, районних державних адмiнiстрацiях, органах мiсцевого
самоврядування;

5) забезпечення викочавцiв мобiлiзацiйних завдань матерiально-
технiчними, сировинними та енергетичними ресурсами в*особ.п ивий пер i од ;

6) показникiв iз шрацi та кадрiв, джерел забезпечення кадрами вiдповiдно

до потреб нацiональноi економiки на особливиt1 перiод;

7) пiдготовки фахiвцiв у закпадах освiти в особливий перiод;
8) надання медичних, транспортних, ilоштових, телекомунiкhцiйних,

комунilJIьних, побутових та iнших послуг для забезпечення життедiяльностi
населення та функцiонування економiки (за окремими показниками) в

осоOливии перlод;
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9) забезпечення населення непродовольчими товарами в особливий перiод;

10) забезпечення населення продоволъчими товарами в особливий перiод;

11) виробництва пролукцiТ, надання комунальних, телекомунiкацiйних, побутових

послуг, забезпечення продовольством для задовоJIення потреб Збройних Сил

УкраТни та iнших вiйськових формувань (за окремими покztзниками) в особливий

перiод;
|2) порядку формування, розмiщення та проведення операшiй з

матерiальними цiнностями мобiлiзацiйного резерву, якi не задiянi до виробнлlцтва

озброення, боеприпасiв, вiйськовоi технiки, спецiалъних комплектува-]ьнIi\

виробiв до них;
13) капiт€Lпьного булiвниuтва в особливий перiод;

14) створення страхового фонду документацii для забезпечення виробництва

продукцiТ, виконання робiт, надання послуг в особливий перiод;

|.2. Вiдомостi шодо методичного та iнформацiйного забезпечення

розроблення мобiлiзацiйних документiв.
1.3. Вiдомостi про виконання законiв, iнших нормативно-правових aKTiB з

питань мобiлiзацiйноТ пiдготовки.
\.4. Вiдомостi про кiлькiсть вiйськовозобов'язаних, заброньованих за

районною державною адмiнiстрацiсю, органами мiсцевого самоврядування,

пiдприемствами, установами, органiзачiями, якi не виробляють озброення

(босприпаси, вiйськову TexHiKy, спецiальнi комплектуваЛьнi вироби до них).

1.5. Вiдомостi про заходи, передбаченi для забезпечення стапого

функцiонування районноТ державноТ адмiнiстрацiТ та iT структурних пiдроздiлiв,

органiв мiсцевого самоврядування, пiдприсмств, установ, органiзацiй, якi не

задiянi в особливий перiо,ц д0 виробництва озбро€ння, боеприпасiв, вiйськовоТ

технiки, спецiалъних комплектувчIJIьнi виробiв до них.

1':б. Вiдомостi про стан мобiлiзацiйноi готовностi пiдприсмств, установ.
органiзацiй, якi в особливий перiод не задiянi до виробництва озброення,

боеприпасiв, вiйськовоi технiки, спецiаrьних комплектув€Lльних виробiв до них.

I.7. Вiдомостi про видiлення будiвель, споруд, земельних дiлянок,
транспортних та iнших матерiально-технiчних засобiв Збройним Силам УкраТни,

iншим вiйськовим формуванням в особливий гrерiод. \i
1.8. Вiдомостi про виробничi потужностi, обсяги, технологiю виробництва

матерiалiв, якi передбачаеться використовувати для виготовлення озбросння,

вiйськовоТ технiки, спецiапьн[.Iх компJIектувчLпьних виробiв до них у чiлому щодо
пiдприемства, устансви, органiзацii.

1.9. Вiдомостi прtэ довгостроковi та рiчнi програми мобiлiзацiйноi пiдготовки

i мобiлiзацii.
1.10. Вiдомостi прО потребу в асигнуваннях та фактичнi фiнансовi витрати на

мобiлiзацiйну пiдготовку районноI державноi адмiнiстрацiТ, органiв мiсцевого



з
, саМоврядування, пiдприсмств, установ, органiзацiЙ.

1,11, Вiдомостi про органiзацiйнi заходи з територiальноТ оборони у районi
/ територiальноi оборони, якi не н€шiежать до державноi таемницi.

1,12, Вiдомостi про органiзацiйнi заходи з питань оперативного обладнання
територii району, якi не наJIежатЬ до державноi тасмницi.

2. Сфера охорони державноТ таемницi
2,1, Вiдомостi за окремими показниками про планування, органiзацiю

запровадженн,I заходiв, фактичний стан, наявнiстъ недолiкiв в органiзацii охорони
державноi таемницi конкретного суб'екта режимно-секретноТ дiяльностi, якi неналежатъ до державноi таемницi вiдповiдно до Зводу вiдомостей, що становлять
державну таемницю (далi - ЗВДТ).

2.2. Вiдомостi за сукупнiстю пок€lзникiв, про
примiщень (зон, територiЙ), ступiнъ ceкpeTнocTi,
секретних робiт, що в них проводятъся.

2.3. Зведенi вiдомостi щодо облiку
та в номенклатурах секретних справ.

секретних документiв у журнаJIах облiкч

2.4. Зведенi вiдомостi щодо перевiрок наявностi секретних документiв та

iнформацii.
матерiальних носiiЪ ceKpeTHoi

2.6. Акти знищення секретних
секретноi iнформацii.

документiв та iнших матерiальних носiiЪ

2.7. Описи секретних справ постiйного та трив€UIого зберiгання.
2,8, ВiДОМОСТi ЩОДО ПеРеЛiКУ посад, якi дають право посадовим особам, rцо ix

займають!, надавати ý{атерiальним носiям iнформацii грифи ce*peT'ocTi, а також
достут працiвникам до секретних плобiлiзацiйних документiв.

2,9, Номенклатури посад працiвникiв, зайняття яких потребуе оформлення
допуску тЁ надання досту''у до державноi таемницi. 

L J -f -г '----

2,10, Вiдомостi, що мiстяться в облiковiй картцi громадянина про надаяня
допуску та доступу до державноТ таемницi, картцi результатiв перевiрки
громадянина У зв'язку з допуском д0 державноi тасмницi та в мотивованомч
запитi до органу Служби безпеки Украiни про його 

"uда"fir.2,11, Вiдомостi про заходи щодо захисту iнформацii з обмеженим доступомпiд час прийому iноземних делегацiй, груп та окремих iноземцiв.
2,12, Вiдомостi про тактико-технiчнi данi iн4сенерно-технiчнлпс засобiвохорони, систем сигналiза_т iт, змiст заходiв пропускного та внутрiшнъого

об'сктового режиl\{у.
2,1з, Вiдомостi пво забезпечення режиму ceKpeTHocTi в разi введеIJня

правового режиму военного або надзвичайного стану, якi не надежать до

мiсця розташування режимних
вид, тривалiстъ i перiодичнiсть

iнших матерiальних носiiЪ секретноТ iнформацii.
2.5. Акти перегляду грифiв ceKpeTHocTi
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державноТ тасмницi вiдповiдно до ЗВДТ,

2.|4. Вiдомостi про маршрути перевезення та

державну тасмницю.

3.2. Вiдомостi про заходи цивiльного

\ \
\

...

евакуачii матерiальних носllв

захисту на особливий перiод району,

секретноТ iнформаuiТ.

2.t5.ЗвiтиПросТанзабезпеченняохорониДержаВноТтаемницlЗарlк.
2.16. Вiдомостi гrро органiзацiю та результати проведення службових

розслiдувань щодо конкретних фактiв розголошення державноi таемницi, втрат

матерiальних HociTB секретноi iнфЪрмацii, iнших порушень режиму ceKpeTHocTi,

3. Сфера цивiльного захисту

3.1.ВiДомостiпроорганiзацiюоповiщення'Управлiнняiзв'яЗкУ'ПоряДок
переведення районноТ державноi адмiнiстраuiТ та i] структурних пiдроздiлiв,

органiв мiсцевого самоврядування, пiдприемств, установ, органiзацiй ycix фор*

BJIacHocTi на режим роботи в умовах особливого перiоду, KpiM тих, що становJIятъ

пiдприсмств, установ, органiзацiй,

з.3. Вiдомостi про iнженерно-технiчнi заходи цивiльного захисту особливого

перiоду, що плануються (реалiзованi) У генераJIьних планах забудови населених

пунктiв та вiдповiдних адмiнiстративно-територiалъних одиницъ,

З.4. ВiдОмостi про порядок, критерiТ та гIравила вiднесення MicT i суб'ектiв

господарювання до вiдповiдних груп та категорiй з цивiлъного захисту,

з.5. Вiдомостi про заходи з евакуацii населення, матерiальних та культурних

цiнностей в особливийперiод, KpiM тих, шо становлять державну тасмницю:

заходи з евакуацiТ для забезпечення функчiонування системи управлiння

державою на особливий перiод;

евакуацiя населення, матерiалъних та культурних цiнностей в особливий

перlод' 
,^^_: -,-^-л лтотII/ -.,..roTr.,cTi fil iдсистеми С,ЩСЩЗ,

3.6: Вiдомостi щодо стану готовностi функцiоналъноt п

територiальноi пiдсистеми СДСЦЗ або Ti ланки до вирiшення завданъ цивiльного

захисту в особливий перiод,

з.7. Вiдомостi щодо виробництва та поставки лiкарсъких засобiв,

iмунобiологiчних препаратiв (вакцин) та виробiв медичного призначення в

особливий перiод.

3.8. Вiдомостi щодо органiзацiт медичного забезпечення насеJIення в

особливий перiод.

з.g. вiдомостi про дислокацiю, характеристики запасних пунктв управлlння,

обсяги матерiально-технiчних засобiв, продовольства, систему ix охорони та

захисту органу державноТ влади, iншого державного органУ, органiв мiсцевого

самоврядування, KpiM тих, що становлять державну тасмницю,

3.10. Вiдомостi за сукупнiстю Bcix показникiв tIро час, маршрут
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транспортування, мiсця знешкодження та (або) знищення вибухових речовин

(матерiалiв), засобiв пi,iриву"га вибухонебезпечних предметiв (пристроiв).

3.1 l . Вiдомостi за сукугrнiстю показникiв (кiлькiсть особового складу,

технiки, маршрути руху, мiсця дислокацii, райони виконання завдань (робiт),

порядок управлiння, взаемодii) щодо зzIJIу{ення сил i засобiв дснс, Ti

територiаJIьних органiв та пiдроздiлiв до виконання (у складi сил i засобiв, якi

залr{аються та беруть безпосередню участь в антитерористичнiй операцiТ,

забезпеЧеннi ii проведення) завданЬ (робiт) за призНаченням у районi (мiсцi)

проведення комплексу заходiв антитерористичноi операцii, у цiлому за ЩСНС.

з.|2. Вiдомостi за сукупнiстю показникiв (час, дата, об'скт проведення

командно-штабного або тактико-спецiального навчання з антитерористичноТ

тематики, кiлькiсть зЕtлученого особового складу, технiки, вiдомостi про

чисельний склад перелiкiв посад дснс з антитерористичнот дiяльностi) щодо

участi сил i засобiв дснс, iT територiальних органiв та пiдроздiлiв у заходах з

антитерористичноi дiяльностi, KpiM тих, що становлять державну таемницю,

3.13. Вiдомостi щодо органiзацii та порядку дiй ДСНс, i,i' територiальних

органiв та пiдроздiлiв за рiвнями терористичних за|роз.

з.I4. Вiдомостi про органiзацiю реацчвання та дii у разi виникнення аварiй на

об'сктах, що мають стратегiчне значення для економiки i безпеки держави.

з.15. Вiдомостi за сукупнiстю показникiв про об'€кти, щодо яких

здiйснюеться державна охорона (органiзацiйнi заходи щодо забезпечення

пожежноi безпеки, протипожежний стан будiвель, споруд i територiй, наявнiсть та

утримання iнженерного обладнання, шляхи евакуацii i виходи, автоматичнi

системи протипожежного захисту та прOтипожежного водопостачання), KpiM тих,

шо становлять державну тасмницю.

з.16. Перелiки MicT i зведенi перелiки суб'ектiв господарювання АвтономноТ

Республiки Крим, областей, MicT Кисва та Севастополя, вiднесених до вiдповiдних

Iруп та категорiй цивiльного захисту (за сукупнiстю показникiв).

з.|7. Вiдошrостi про радiоданi радiомереж КХ, KpiM учбових.

4. Сфера економiки, промисловостi, транспорту

4.1. Вiдомостi щодо формування пропозицiй i програм зi створення,

модернiзацiI та освоення у виробництвi зразкiв озбросtня i вiйсъковот технiки та

створення для цього спецiальних технологiй, якi не становлять державну

таемницю.
4.2. Вiдомостi за сrкремими показниками про найменування, обсяги, систему

забезпечення безгlеки перевезень залiзничним, 'автомобiльним, повiтряним,

водним транспортом спецiалъних вантажiв (виробiв, матерiалiв

народногосподарських вантажiв, Що N{ають особливу цiннiсть дпя лержави,

BaHTaxtiB iз небезпечНиi\{{r{ властивOстями (вибуховi та радiоактивнi), якi не



становлять державну та€мницю.

4.3. Вiдомостi про науково-дослiднi та дослiдно-конструкторсъкi роботи, тlIб

виконуються за державним оборонним замовJIенням, та про технологii подвiйнОгО

використання, у тому числi тематичнi картки, матерiали запитiв на виконання i

фiнансування, висновки науковоi та науково-технiчноi експертизи, технiчнi

завдання, розгорнутi календарнi плани, науково-технiчнi звiти.

4.4. Зведенi вiдомостi за район щодо результатiв дiяльностi та фiнансових
cTaHiB державних пiдпри€мств.

5. Сфера житлово-комунального господарства
5.1. Вiдомостi про фактичнi об'еми запасiв, мiсця розташування поверхневих

або пiдземних резервних джерел водозабезпеченIш у MicTax з населенням 250 тис.

осiб та бiльше, якщо TaKi вiдомостi не становлять державну таемницю. Резервнi

джерела водозабезпечення законсервованi водозабори з артезiанських

свердловин або з вiдкритих водоймищ (piK), якi призначенi для забезпечення

подавання води до комунаJIьних водоводiв.

5.2. Вiдомостi, що розкривають точнi значення координат з абсолютними

висотами в !ержавнiй геодезичнiй референцнiй системi координат УСК-2000 та

системi координат СК-42 ycix об'ектiв загальних схем централiзованого питного

водопостачання (комплекс об'ектiв, споруд, розподiлъних мереж, пов'язаних

сдиним технологiчним процесом виробництва та транёпортування питноi води) у
MicTax з населенням 50 тис. осiб та бiльше, KpiM вiдомостей, що становлять

державну таемницю.

5.3. Вiдомостi, що розкривають точнi значення координат з абсолютними

висотами в !ержавнiй геодезичнiй референцнiй системi координат УСК-2000 та

системi координат СК-42 про мiсце розташування водозаборiв централiзованих
систем питного водопостачання у MicTax з населенням 50 тис. осiб та бiльше.

Водозабiр - споруда або пристрiй для забору води з водного об'скта.
5.4. Вiдомостi, що розкривають координати мiсцъ присднання до

комун€Lльних водоводiв об'сктiв промисловостi.
5.5. Вiдомостi, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи ix

охорони в MicTax iз населенням понад 100 тис. осiб, якiне HzllreжaTb до державноi
таемницi вiдповiдно до ЗВДТ.

5.б. Органiзацiйнi заходи та технiчнi засоби охорони об'ектiв комун€Lльного

водозабезпечення.

5.7. Вiдомостi про запаси знезаражуючих речовин для очищення ГiитноТ води.

5.8. Координати об'ектiв джерел комун€tльного водозабезпечення в мiсцях,
водозабору.

5.9. Вiдомостi про фактичнi об'сми запасiв, мiсця розташування поверхневих

або пiдземних джерел водозабезпечення в районах i MicTax iз населенням до 100

\
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тис. осiб та бiльше, якшо Taki вiдомостi не становлять державну тасмницю.

5.10. Зведенi вiдомостi, шо розкриваютъ координати об'сктiв

теплопостачання по району.

6. Сфера паливIIо-енергетичного комплексу

6.1. Вiдомостi про oKpeMi показники заходiв з органiзацii оповiщення,

взаемодii та реагування вiдповiдно до об'ектового ппану взаемодiт у разi вчинення

диверсiт, скоення akTiB тероризму та iнших екстремiстських дiй на об'ектах

пiдприемств ПЕК.
6.2. Вiдомостi про опис системи реалiзацii обмеженъ досryпу та регулювання

проходу i проiъду в зони обмеження доступу та про перепускний i

внутрiшньооб'ектовий режим на об'сктах пiдприемств пЕ,к.

6.з. Вiдомостi rцодо управлiння засобами кон,тролю та управлiння доступом

у зони обмеженого доступу на об'сктах пiдприсмств ШК.
6.4. Вiдомостi прс пOвний перелiк озбросння, босприпасiв, бойових технiчних

засобiв пiдроздiлiв охорони пiдприемств ПЕК.
6.5. об'ектовi плани взасмодii у разi вчинення диверсiТ, плани-сценарiТ

навчань з перевiрки дiсздатностi об'ектового плану взаемодii, звiти за

результатами навчань i TecTiB.

б.6. Вiдомостi шро ь,riцнiсть фiзичних бар'ерiв на шляхах проникнення до

життсво важJIивих мiсць об'сктiв пЕК та piBeHb врzвливостi до терористичних

загроз"

6.7. Вiдомостi про oкpeMi показники шроцедури доступу персонаЛУ В ЗОНИ

обмеження доступу та до життсво важливих мiсць на конкретному об'сктi

пiдприсмств ШК.
б.8. Топографiчнi, шифровi карти, фотоплани i фотокарти масштабiв 1:10000,

1:50000 (незалежно вiд форми ,га виду носiя iнформацii) ЛьвiвсъкоТ областi,

створен! у державнiй системi координат УСК-2000 або системi координаТ СК-42,

якi мiстять iнформацiю для вивчення та оцiнки мiсцевостi, орiснтУвання На НiЙ,

вимiрiв, рiзних об'ектiв господарсъкого та оборонного значення тощо.

б.9. ГIлани MicT маоштабiв i:10000 та 1:25000 (незалежно вiд форми i виду

носiя iнформацii) на територiТ району, cTBopeHi у державнiй системi коорДинат

УСК-2000 або у системi координат СК-42, якi MicT"ro iЪформацiю для вивчення та

оцiнки мiсцевостi, орiснтування на нiй, вимiрiв, рiзних об'ектiв господарсъкого Та

оборонного значення тощо.

6.10. Вiдомостi за сукупнiстю показникiв про точнi значення елементiв

орiснтування систем координат YCI{-2000 i СК-42 та зв'язки цих систем з iншИМИ,

системами координат, зокрема умовними та мiсцевими.

6.11. Вiдомостi- про координати геодезичних пунктiв (списки, катzIпогI.i

координат геодезичних пунктiв) на територii району, визначенi з точнiстю дО 10
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MeTpiB у будь-якiй системi координат, KpiM умовноi та мiсцевоТ. а також геодезh

i картографiчнi матерiали, якi дозволяють обчислювати або 1,точнювати Зазначе}r_

координати.
6.|2. Картографогеодезичнi данi рельефу поверхнi Землi з точнiстю за

висотою перерiзу до 10 MeTpiB територii Украiни, якi покривають площу в одному

масивi понад 25 км2.

б. 13. обмiннi плани гiрничих виробок масштабiв 1 :5000, 1 : 10000.

6.1,4. Плани поверхнi проммайданчикiв вугiльних пiдприсмств масштабiв

1 :500, 1 :1000, 1 :5000.

6.15. Спецiальнi карти i плани поверхнi, Що сполуlенi з пiдземними

гiрничиМи виробКами та родовиЩами вуглеводнiв,

6.16. Плани руддвору масштабiв 1:500, 1:2000,

6.17. Планшети поверхнi в системi координат ск-42 масштабiв 1:200, 1:500,

1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:25000.

6.18. Планшети гiрничих виробок у системi координат ск-42 масштабiв

1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:25000 та бiля ствольних виробок у системi

координат СК-42масштабiв 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, t:5000, 1:25000.

6.19. Геологiчнi карти в системi координат СК-42 масштабiв 1:2000, 1:5000,

1:25000.

6.20. Пtурнали обчислення (попереднього обчислення) координат, журнали

координат полiгоНометрii, журн€Lли обчислення координат теодолiтних проходiв.

6.21. Схеми трiангуляцii, схеми розташування планшетiв у системi координат

СК-42,схеми опорних пунктiв, схеми планового обГрунтуваннЯ, схемИ поверхнi З

кордонами гiрничого вiдводу.

6.22. Картограми розташування планшетiв зйомки гiрничих виробок за

плаýтами в системi координат СК-42.

6.2З.ВiдОмостi щодО ПерелiкУ пiдприемств ПЕК за окремими пок€tзниками,

що Hz}JieжaTb до категорiй цивiльноТ оборони (чивiльного захисту),

6.24. Вiдомостi про захиснi споруди цивiльноi оборони (шивiльцого захисту)

пiдприсмств ПЕК за окремими пок€}зниками.

6.25. Вiдомостi про пiдприемства шК та чисельнiсть ixHboT найбiльшоТ

робочот змiни, що продовжуютъ дiяльнiсть в особпивий перiол за окремими

показниками.

6.26. Вiдомостi за окремими показниками планування заходiв

пiдприсмствами пЕК у мирний час та в особливий перiод за формами згiдно з

табелем термiнових та строкових донесень в частий цивiльного захисту,
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державноi адмiнiстрацiТ з державними
органiзацiями Украiни незапежно вiд
технологiй та технiчного захистyфор* власностi ,v сферi iнформацiйних

iнформацii.
7.2. Вiдомостi

телекомунiкацiйних систем.
7.З. Вiдомостi про вимоги та заходи технiчного захисту iнформацii.
7.4. Вiдомостi, що мiстяться в поточних планах робiт, та результатI,I Тх

виконання, у яких не розкриваеться змiст заходiв з органiзацiт захисту iнформацir
Та ТеХНологiЙ функцiонування iнформацiйно-телекOмунiкацiйних систем.

7.5. ВiДомостi про плановi заходи щодо перевiрки структурованих
КоN{П'Ютерних систем та плановi профiлактичнi роботи в iнформацiйно-
телекомунiкацiйних системах.

7.6. Вiдомостi за окремими покzlзниками про методики контролю
ефективностi протидiТ технiчним розвiдкам та характеристики засобiв протидii,
якЩо вони не розкривають норми протидii або вимоги щодо iT забезпечення.

РОЗРОблення iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем, забезпечення iх
функцiонування та захисту службовоТ iнформацii.

7.8, Зведенi вiдомостi за матерiалами зарубiжНих публiкацiй,
конференuiй та виставок, наукових досягнень (вiдкриття, винаходи,
технiчнi рiшення) щодо сучасних засобiв технiчного захисту iнформацii.

7.9. Вiдомостi про роботи з технiчного захисту iнформацii,
об'ектами господарювання згiдно з отриманими лiцензiями, якщо

7.7. Вiдомостi про пiдготовку нормативно-правових aKTiB у сферi

наукових
науково_

виконанi

воtIи не
СТОСУЮТЬСЯ коНкретних об'сктiв i не розкривають норми ефективностi захист_ч

iнформацiТ.

7.10- Вiдомостi гiро вимоги технiчного захисту iнформацiТ з обмеженим
ДОСТУПОМ, якЩо цi вимоги не стосуються захисту iнформацiТ вiд витOку
технiчними каналами (KpiM вiдомостей, вiднесених до конфiденцiйних на пiлставi
iнших нормативно-правових aKTiB).

7.I|. Матерiали та дOкументи з категорiювання примiщень, де може
циркулювати iнформацiя з обмеженим достуцом

8. Сфера звuязку
8.1. Вiдомостi про канали зв'язку, траQи, призначення, типи засобiв зв'язку,

кiлькiсть i розмiщення лля спецспоживачiв, якi не становлять державну та€мниц}о.
8.2. Вiдоплостi глlэо радiоланi внутрirпнъообласного та державного piBHiB

систеIr'1и радiозв'язку, якi не стаIiовлять державну таемницю.
8.З. Вiдомостi гrрсl об'екти, засоби спецiального зв'язку, контрольнt.l-

7. Сфера технiчног0 захисту iнформацii
7.1. Вiдомостi про взаемодiю районноТ

органами, пiдприсмствами, установами та

шодо структури вiдповiдних iнформачiйно-
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вимiрюВаJIьне обладнання та спецiальну технiчнr, (тактико-технt,

характеристики, порядок використання), ik характеристики, вимоги до умоъ

екс11луатацii або виробництва, випробування i технiчн1, експлуатацiю, за

допомогою яких здiйснюеться обробка iнформацii з обмеженим доступом,

8.4. Вiдомостi за окремими пок€lзниками про органiзацiю урядового та

сгlецi€lJlьного зв'язку, якi не становлять державну тасмницю.

8.5. Вiдомостi за окремими пок€tзниками про номенкJIаТУРУ, кiлькiсть та

характеристики технiчних засобiв, що використовуються у мережах чи

комплексах урядового зв'язку або використовуються у спецi€tпьних

iнформацiйних та тепекомунiкацiйних системах, якi не становлять державну

,*,хт*;iдомостi 
щодо встановлення, переустановлення i зняття телефонних

апаратiв урядового зв'язку, а також довiдникiв, перелiки, списки абонентiв

урядового зв'язку.

8.7. Вiдомостi з питань забезпечення безпеки спецiЕUIЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ.

8.8. Вiдомостi щодо планування заходiв зi створення, забезпечення

функцiоНуваннЯ та розвиТку нацiоНальноi системи конфiденцiЙного зв'язку.

8.9. Вiдомостi про закрiплення тепеграфних KaH€lJIiB, телеграфного

обладнання, що використовуються спецслужбами,

8.10. Вiдомостi про матрицю трафiку спецспоживачiв.

8.11. Вiдомостi про схему побудови мережi сигналiзацii СКС-7 областi.

8.Iz.Iнформацiя з питань системи забезпечення безпеки поштовОго зв'язку.

8.1з. Вiдомостi про схеми органiзацiТ фельд'егерсько-поштового зв'язку

району.

9. Сфера дiяльностi агропромислового комплексу

9.1. змiст заходiв для забезпечення стаJIого (стiйкого) фУнКЧiОНУВаННЯ ГаЛУЗi

агропроryIислового виробництва в особливий перiод,

9.2. Вiдомостi про стан мобiлiзацiйноi пiдготовки та piBeHb мобiлiзацiйнот

готовностi пiдпри€мств, установ, органiзацiй, якi належать до сфери упраЬлiння

}иIiнiстерства аграрноТ полiтики та продовольства УкраТни або залучаютъся Ёим до

виконання встановлених мобiлiзацiйних завдань (замовлень).

9.з. Iнформацiя про скасування мобiлiзацiйних Ъавданъ та розбронювання

мобiлiзацiйних цiнностей мобiлiзацiйного резерву на гriдприеМСТВаХ, В УСТаНОВаХ i

органiзацiях, якi нzшежать до сфери управлiння MiHicTepcTBa аграрнот полiтики та

продовольства ykpaTHrr або залучаються ним 4о виконання мрбiлiзачiйних

завданъ.
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1&. Сфера охорони здоров'я
10.1. ВнутрiвiдоNtча службова кореспонденцiя, доповiднi записки,

РеКоltендаuii, якIIiо вони пов'язанi з розробленнrIм напряму дiяльностi VrОЗ
УкраТни або здiйсненням контрольних, наглядових функцiй МОЗ УкраТни та
ОРГаНаМи ДержавноТ влади, дiяльнiсть яких спрямовуеться та координуеться через
N4iHicTpa охорони здоров'я УкраТни, MiHicTepcTBoM охорони здоров'я Автономноi
Республiки Крим (далi - N4ОЗ АвтономноТ Республiки Крим), структурними
шiдроздiлами з питань охорони здоров'я обласних, КиТвськоi та СевастопольськоТ
мiських державних адмiнiстрацiй, пiдприсмств, установ, органiзацiй, що належать

дО сфеРи управлiння МОЗ УкраТни, процесом прийняття рiшень i передують
публiчному обговоренню Tal або прийняттю рiшень.

l0.2. Iнформацiя,, Lцо мiститься в листах, довiдках, висновках та iнших
ДокУМентах, створених працiвниками МОЗ УкраiЪи, працiвниками органiв
ДеРЖаВнОТ влади, дiяльнiсть яких спрямову€ться та координуетъся через MiHicTpa
ОХОРОНИ Здоров'я Украiни, працiвниками МОЗ Автономноi Республiки Kpl,tM,

СТРУКТУРнИХ пiдроздiлiв з питань охорони здоров'я обласних, КиiЪськоТ та
Севастопольськоi мiських державних адмiнiстрацiй, пiдприемств, установ,
ОРганiзацiЙ, що н€Lпежать до сфери управлiння МОЗ УкраТни, з використанням
СЛУЖбовоi iнформацii iнших державних органiв, органiв мiсцевого
самоврядування, пiдприемств, установ, органiзацiй.

10.З. Вiдомостi lдодо оформlлення та надання доhуску до особливих робiт
вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25.12.|997 j\b 147i <Про
ЗаТВеРДЖеннЯ Порядку проведення спецiальноi перевiрки для надання фiзичним
ОСОбам допуску до виконання особливих робiт на ядерних установках з ядерними
МаТеРiаЛами, радiоактивними вiдходами, iншими джерелами iонiзуючого
випромiнювання).

l0.4. Опис процедур фiзичного захисту мiсць, де е радiоактивний матерiал,
починаюyи з визначення i проектування системи фiзичного захисту.

10.5. План забезгtечення фiзичного захисту джерел iонiзуючого
випромiнювання (далi - ДIВ).

10.6. Порядок взаемодiТ персоналу об'скта та охорони при здiйсненнi достзrпу
персон€Lгlу до виконання робiт у мiсцях, tцо охороняються.

10.7. Опис конфiryрацiТ системи фiзичного захисту irB.
11.8. Вiдомостi щодо оцiнки стану фiзичного захисту ДIВ, об'сктовоТ

проектноi загрози.

10.9. Технiчнi кресленЕя т,а iнструкцiТ щодо управлiння доступоN{ на об'€кт. в

окремо розташоване сховиттtе радiOактивних матерiалiв тощо.
10.10. Iнфорil.tаIriя rrро фiзичну особу, яка вноситься в особову картку при

оформленнi догrуску дФ викOнання особливих робiт у сферi використання ядерноi
енерг11.
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10.1 1. Вiдомостi пlодо органiзацii системи iндикацiт бiологiчних патогеъ

агентiв та здiйснення оперативних дiй при виникненнi надзвичайниХ СИТ}аЦir

пов'язаних з використанням бiологiчних патогенних агентiв,

10.12. ВiдомосТi щодО технiчноТ документацii на булiвлi, у яких розмirценi

лабораторii, що працюють з бiологiчними патогенними агентами, плани-схеми

лабораторних примiшдень з визначенням мiсць сховищ бiологiчних патогенних

агентiв, руху персонаJIу та матерiалу, . :_

10.t3. Вiдомостi пдодо роботи з колекцiями мiкроорганiзмiв дан1 з

планування та звiтностi, кiлькостi об'ектiв зберiгання, передавання кулътур,

10.14. Вiдомостi щодо технологiй подвiйного призначення, що можуть бути

застосованi у cTBopeHHi бактерiологiчнот (бiологiчнот) та токсичноi зброт, якшдо

вони не становлятъ державноТ тасмницi,

10.15. вiдомостi щодо TepMiHiB, маршрутiв, обсягiв перевезень бiологiчних

патогенних агентiв, якщо вони не становлятъ державноi таемницi,

10.16. вiдомостi lцодо органiзацiт дiяльностi (плани, звiти, доповiднi

записки), структури, матерiально-технiчного забезпеченн,I спецiацiзованоi

протиепiдемiчноТ бригади, оперативних заходiв при лiквiдацiТ наслiдкiв

надзвичайних ситуацiй техногенЕого i приролного характеру.

10.17. Вiдомостi rцодо штамiв бiологiчних патогенних агентlв, як1

зберiгаютьсЯ В лабораторiяХ закладiв охорони здоров'я та науково-дослiдних

iнститутiв, якi наJIежатЬ до сфери управлiння Mi*ricTepcTBa охорони здоров'я

та знищення продуктiв

закладiв охорони здоров'я
бiотехнологiй та лабораторних вiдходiв у лабораторiях закладiв охорони здоров я

та науково-дослiдних iнститутiв, якi належатъ до сфери управлiння MiHicTepcTBa

охорони здоров'я УкраТни, 
_,_ ^_,, _ ..' 10.19. Вiдомостi про наявнiстъ ДIВ у закладi охорони здоров'я, KpiM

генеруючих пристроТв.

11. Сфера мiжнародного спiвробiтництва

11.1. Вiдомостi про органiзаuiю програм перебування та матерiали для

зустрiчей iз делегацiями iноземних держав i мiжнародних органiзацiй, групами та

окремими iноземцями.

||.2. Вiдомостi, отриманi пiд час офiцiйних KoHTaKTiB, стосовно яких

зарубiжним партнером установлено обмеження, аналогiчне грифу обмеження

доступу (ДIя службового користування>),

11.3. Вiдомостi про змiст угод щодо

про|рам, якщо положеннями таких угод

iнформачii.

реалiзаuii мiжнародних проектlв l

визначено наявнiстъ конфiденцiйЙоl

t 1.4. Вiдомостi про порядок охорони державноi тасмницi пiд час прийом1
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iноземних делегацiлi, гочп" окремих iноземцiв.
11.5. ВiДомостi про забезпечення безпеки пересування посадових осiб

Украiни та iноземних держав, щодо яких здiйснюсться державна охорона, якi
РОЗКРИВаЮТъ За окремими показниками сили та засоби охорони, конкретну
транспортну одиницю, час або маршрут руху.

1 1.б. Вiдомостi за окремими показниками про органiзацiю, змiст заходiв
охорони або оборони державнот влади, посадових осiб, об'ектiв, стосовно яких
здiйснюеться державна охорона.

12. Iнше
|2.|. Матерiали мiстобудiвноi документацii та топографо-геодезичн их

вишукувань, якиL{ надано гриф обмеження доступу к,Щля службового
користування)) iншими пiдприемствами та органiзацiями-розробниками цих
матерiалiв.

|2.2. ВiДОМОСтi щодо етнокультурних проблем, обумовлених
сепаратистськими, ксенофобськими,, шовiнiстичними та iншими дестабiлiзуючими
антидержавними настроями 1 тенденцlями, що передуе прийняттю рiшень
MiHicTepcTBoM культури Украiни.

12.з. Вiдомостi про змiст листування на запити державних органiв, яким
згiдно з чинним законодавством надано право отримувати конфiденцiйну
iнформацiю з кадрових питань.

l2.4. Вiдомостi про змiст звернень ) заяв9 позовних заяв до органiв
прокуратури, С}дових органiв з метою захисту порушених прав посадових осiб
облдержадмiнiстрацiт та ii структурних пiдроздiлiв, установ, органiзацiт, якщо при
цьому розкрива€ться конфiденцiйна або службова iнформацiя

l2.5. trнформацiя, що мiститься в документах, якi становлять внутрiвiдомчу
службову кореспонденцiю, доповiднi записки, рекомендацii, якщо вони пов'язанi з

розробценням напряму дiялъностi облдержадмiнiстрацii, Ti структурних
пiдроздiлiв або здiйсненням ними контрольних, наглядових функцiй, процесом
прийняття рiшень i передуютъ публiчному обговоренню таlабо прийняттю рiшень.

|2.6. Вiдомостi, якi мiстяться В документах iнших державних органiв з
грифом <<Для службового користування)). 

\,
l2.7. Матерiали i документи з грифом обмеження доступу <!ля службового

КОРИСТУВаННЯ>, НаДаНi y вОлодiння, користування чи розпорядження районноТ
державнот адмiнiстрацii та iT структурних пiдроздiлiв державними органами,
органами мiсцевого самоврядування, органiзацiями, устаЁовами чи
пiдприемствами Украiни, а також документи районноi державноi адмiнiстрацiТ, if "

СТРУКТУРНИХ Пiдроздiлiв, шiо мiстять службову iнформацiю iнших державних
ОРГаНiВ, ОРганiв мiсцевого самоврядування, пiдприемств, установ та органiзацiй.

12.8. ЛИСТи, довiдки, висновки та iHшri матерiали, якi мiстять вiдомостi, що не
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становлять державнот тасмницi, але у разi розголошення яких можливе настання

негативНих наслiдкiв у внутрiшньополiтичнiй, зовнiшньополiтичнiЙ, економiчнiЙ,

вiйськовiй, соцiальнiй, гуманiтарнiй, науково-технологiчнiй, екологiчнiй,

iнформацiйнiй сферах та у сферах державноi безпеки i безпеки державного

кордону.
\2.9. Узагальненi вiдомостi щодо видаткiв з вiдповiдними розрахунками, як1

розкривають напрями заходiв щодо забезпечення розвитку технiчного та

криптографiчного захисту iнформацiТ,, захистУ державноТ таемницi.

12.10. Вiдомостi за плановими та фактичними напрямами використання

бюджетних коштiв, показниками витрат, ефективностi, якостi використання

бюджетНих коштiв, 1цо розкривають напрями заходiв щодо забезпечення побудови

системи технiчного та криптографiчного захисту iнформацii.

12.|у Пропозицii щодо розподiлу видiлених коштiв на фiнансування сховища

матерi€tльних засобiв районноiдержавноi адмiнiстрацii, якщо це вiдноситься до

державноТ таемницi.


