
                                                                         

УКРАЇНА 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 

РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

29 грудня 2011 року №1313/А-2011 

 

            Про затвердження та введення в дію  

            Переліку відомостей, які містять службову  

            інформацію і яким надається гриф обмеження  

            доступу «Для службового користування» 

 

         Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», 

Указу Президента України №547/2011 від 5 травня 2011 року «Питання 

забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», з 

метою забезпечення інтересів національної безпеки, територіальної 

цілісності та громадського порядку : 

 

1. Затвердити та ввести в дію Перелік відомостей, які містять службову 

інформацію і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового 

користування» (додається). 

2. Начальнику відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної 

та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації 

(Сташевському А.В.) привести у відповідність до вимог чинного 

законодавства України ведення обліку, зберігання і використання 

матеріальних носіїв, які містять службову інформацію та здійснювати 

постійний контроль щодо встановлення на них грифу обмеження доступу 

«Для службового користування». 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою   

 

 

 

 

Голова районної  

державної адміністрації                                                      Кураков О.М. 

 

 



      
  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

від «29» грудня  2011 року 

№1313/А-2011 

 

 

Номер 

статті 

переліку 

відомостей 

службової 

інформації  

Зміст відомостей , що становлять службову інформацію 

 1.   Сфера  оборони 

1.1 Відомості про склад  сил і засобів, організацію та плани дій у 

разі виникнення  надзвичайних ситуацій техногенного, 

природного характеру загальнодержавного та регіонального 

рівнів 

1.2 Відомості щодо антитерористичної діяльності, крім 

відомостей, що становлять державну таємницю 

1.3 Відомості про заходи щодо організації підготовки цивільної 

оборони району, крім відомостей, що становлять державну 

таємницю 

1.4 Відомості за окремими показниками про зміст плану 

перевезень (маршрути, строки,  місця зосередження) населення 

у разі евакуації, крім відомостей, що становлять державну 

таємницю 

1.5 Топографічні  карти масштабу 1:50000 в єдиній державній 

системі координат 1942 року,  або УСК – 2000, які містять 

повну інформацію для детального вивчення та оцінки 

місцевості, орієнтування на ній цілевказання , виробництва 

вимірів і різних заходів господарського і оборонного значення.   

1.6 Відомості про заходи з організації територіальної оборони 

району, крім відомостей, що становлять державну таємницю 

 2.  Сфера  економіки, науки та техніки 

2.1 Відомості про заходи мобілізаційної підготовки або 

мобілізаційного плану органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, 

крім відомостей, що становлять державну таємницю 

2.2 Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку,  

порядок і строки переведення органу державної влади, органу 

місцевого самоврядування, підприємства, установи, 

організації, яким встановлено мобілізаційні завдання 

(замовлення), на режим роботи в умовах особливого періоду, 



крім відомостей, що становлять державну таємницю 

2.3 Відомості про мобілізаційні завдання, виробничі потужності 

мобілізаційного призначення, номенклатуру, норми 

накопичення, фактичну наявність та якісний стан матеріальних 

цінностей мобілізаційного резерву, крім відомостей що 

становлять державну таємницю 

2.4 Зведені відомості про кількість військовозобов’язаних, що 

заброньовані за районною державною адміністрацією, 

органами місцевого самоврядування, установами та 

організаціями, яким встановлено мобілізаційні завдання 

(замовлення), крім відомостей, що становлять державну 

таємницю 

 3. Сфера державної безпеки і охорони правопорядку 

3.1 Відомості за окремими показниками про планування та 

організацію запровадження заходів забезпечення режиму 

секретності, фактичний стан, наявність недоліків в організації 

охорони  державної таємниці, крім відомостей, що становлять 

державну  таємницю 

3.2 Відомості щодо надання допуску та доступу осіб до державної 

таємниці 

3.3 Відомості щодо організації та ведення секретного діловодства 

3.4 Відомості щодо перегляду грифів  секретності матеріальних 

носіїв інформації 

3.5 Відомості щодо знищення, приймання-передачі або перевірки 

наявності  секретних документів, якщо не розкривається їхній 

зміст 

3.6 Відомості про проведення службових розслідувань за фактами 

розголошення секретної інформації, втрати її матеріальних 

носіїв та інших порушень законодавства у сфері охорони 

державної таємниці 

3.7 Відомості щодо режимних приміщень для проведення 

секретних робіт, сховищ матеріальних носіїв секретної 

інформації, заходи щодо їх охорони 

 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
  


