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УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБДАСИ

Р О З п О РЯ Д Ж Е Н н Я
голови районної державної адміністрації
^3 .05.2017

№ 50^

Про затвердження Переліку відомостей,
що становлять службову інформацію
в Запорізькій районній державній
адміністрації Запорізької області
Керуючись статтями б, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», частиною другою статті 6 та статтею 9 Закону України «Про
доступ до публічної інформації». Указом Президента України віл 05,05.20!!
№ 547/2011 «Про питання забезпечення органами виконавчої влади досгупу до
публічної інформації», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
19.10.2016 № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення
. обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних
носіїв інформації, що містять службову інформацію» та розпорядження голови
облдержадміністрації від 27.04.2017 № 195 “ Про затвердження Переліку
відомостей, що становлять службову інформацію в Запорізькій обласній
державній адміністрації
1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в
Запорізькій районній державній адміністрації Запорізької області (далі
Перелік відомостей), що додається.
2. Зобов’язати начальників відділів апарату, структурних підрозділів
райдержадміністрації забезпечити впорядкування роботи з документами, які
містять відомості, що становлять службову інфо^ацію та визначені цим
Переліком відомостей.
3. Відділу організаційної роботи, діловодства і контролю апарату
райдержадміністрації забезпечити оприлюднення Переліку відомостей на
офіційному веб-сайті райдержадміністрації.
4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
райдержадміністрації від 14.02.2013 № 55 «Про затвердження Переліку
відомостей,
що
становлять
службову
інформацію
в
Загюрізі.кііі
райдержадміністрації, яким надається гриф обмеження досгм і) «Д . ія
службового користування», зі змінами.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника
апарату райдержадміністрації Макущенко В.О.

А.Г. Васюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпораджшня голови районної
д ф жавної ад мін ісір ац ії
/J

.052017

№

$0 ^

П ЕРЕЛК
вщ омосгей,щ о становлять слулбоїу інформадію
в Запорізькій районній дф ж авн ій адміністраціїЗапорізької області

І. Загальні питання
Відомості,
які містяться
у
внутрівідомчій
кореспондагції
райдфжадміністрації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності
райдфжадміністрацц,
здійсненням контрольних,
наглядових
функцій
райдфжадміністрацією, процесом прийняття рішень і передують публічному
обговорш ню та/або п р и й н я то рішень.

II.П итання мобілізаційноїпідготовки
1. Відомості щодо заходів з питань мобілізаційної підготовки,
мобілваційного плану райдфжадміністрації та її сірукіурних підрозділів, та
органу місцеюго само гряду ванн я, підприємств, установ і організацій усіх форм
власності, ф ім доіументів, які .становлять дфжавну таємницю згідно з наказом
Міністерства ешноміки Уфаїни від J 8.052007 № 140 “Про затвф дж ш ня
П ф ед іф відомостей з питань мобілізаційної підготовки національної економіки,
які містять служ бо^ інформацію ”(зі змінами), щодо;
1) створення, розвитіу, утримання, пфедачі, ліквідації, реалвації та
фінансування мобілізаційних потужностей;
2) виробництва та поставки технічних засобів та майна речою ї служби в
особливий п ф ю д;
3) виробництва, заіупівлі та поставки продоюльства, сільськогосподфсьюї
проду кції в особливий п ф іод;
4) поставки лікарських засобів таж.тнчного майна в особливий п ф ю д;
5) поставки паливно-мастил ьних S ep іал ів в особливий п ф ю д ;
6) мобілізаційних завдань із замоаіення на виробництво продукції,
вимзнанняробіт,наданняпослуг вособливий гіфюд;
7)
кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймальнотранспортної техніки, повітряних, морських та річкових суден, залізничного
рухомого складу, які підлягають перкіачі до складу Збройних сил України в
районній дфжавній адміністрації, органах місцевого самофядування;
8) забезпечення виюнавців шбиіізаіійних завдань матфіально-технічними,
сировинними та енергетичними ресурсами вособливий пфіод;
9) виробництва ветфинарного мш'іиа та технічних засобів ветеринарної
медицини вособливий п ф ю д;
10) стюрення та накопичення иссіші.тартного обладнання таустатіування
наоообливий пфЮд;

11) показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб
галузей націоналшоїекономіки наоообливий перюд;
12) підготовки фахівціву закладах освіти наоооблишй перюд;
13) надання медичних, транспортних, поштових, телекол^нікаційних,
житлою-юі^уналіних, побутош х, ремонтних та інших послуг в особливий
період;
14) виробництва найважливішої цивільної промислоюї продукції в
особлишй п ф ю д ;
15) номенклатури, обсягів (норм), місць збфігання матфіальних цінностей
мобілізаційного резф гу в районній державній адміністрації, органі місцеюго
само фіщу вання, на підприємстві, в у стано ві, орган ізації;
16) капітального будівництва в особливий п ф ю д;
17) стюрення страхоюго фонду доіументації для забезпечення
виробництва продукції, вигонанняробіт, надання послуг вособливий п ф ю д;
18) потреби сільського господарства в хімічних і мікробюлогічних засобах
захисту рослин, мінеральних добривах в особливий пф ю д.
2. Відомості про аналітичні та методичні матеріали з питань мобілізаційної
підготовки нацюнальноїеюноміки)
3. Відомості про* виюнання заю нів, інших нормативно-праювих актів з
питань моб іл ізаційної п ідгото вки нац ю над ьно ї еко но міки.
4. Відомості про війсьююзобоіїязаних, забронюваних за апф атом
райдфжадміністрації, структурними підрозділами райдфжадміністрації, та
органами місцеюго самофадування, підприємствами,установами і організаціями.
5. Відомості про заходи, пфеабачені для забезпечення сталого
функціонування райдфжадміністрації та її структурних підрозділів, органів
місцеюго самофядування, а також підприємств, установ, орган вацій.
6. Відомості про стан мобіпЬаційної готовності підприємств, установ,
організацій.
7. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок,
транспортних та інших матфіально-технічних засобів Збройним Сйлам У ф аїни,
іншим військовим формуванням вособливий пфю д.
8. Відомості, які містяться в експлуатаційній доіументації на профамні
засоби та комплексну систек^ захисту Інформації" в автоматизованих системах в
питань мобшізаційноїпідготовки нацюнапьноїекономіки.
9.
Відомості про функцюнування єдиної транспортної системи У ф аїни в
особливий п ф ю д у частині, що стосується районної дфж авної адмінкярації,
ор гану місцею го само ф яцу ванн я, о ф емо го п іт пр исмства.

10.
Відомості
про
заходи мобілізаційної
підготовки
та
мобілізаційного плану районної дф ж авної адміністрації, її сірукіурного
підрозділу,
органу місцеюго самоврядування, підприємства, установи,
організації.
11. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва
матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння,
війською ї техніки, спеціалших юмплеюу вальних виробів до них у цілок^ щодо
підприємства, установи, організації.
12. Відомості про заходи мобілваційної підготовки та мобілізаційного
плану райдфжадмінІстрації, її струісіурних підрозділів, органу місцеюго
самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення
населення в особливий п ф ю д.
13. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок
пфеведення структурних підрозділів райдфжадміністрації, райдфжадмінІстрації,
органу місцеюго самофядування, підприємства, установи, організації на режим
роботи в у мовах особлиюго пфіоду.
14. Відомості про довгоріроизві та річні програми мобілізаційноїпідготовки
райдфжадміністрації, органу місцеюго самоврядування, окремого підприємства,
установи, органЬації.
15. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на
мобілізаційну підготовгу'райдфжадміністрації, органу місцевого самоврядування,
підприємства, установи, органваціїї
16. Проекти розпорядчих доіументів мобілізаційного плану, штатнірозпиаг
структурних підрозділів та положення про них на особливий пфіод в
райдфжадміністрації,органах місцеюго самоврядування.
17. Органсація та виконання завдань мобілваційної підготовки, крім
відомостей, що становлять дфжавну таємницю, під час листування з
цазтрадьними органами дф ж авЦ р
влади, структурними
підрозділами
райдфжадміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами іорганЬаціями.
III. П итання охорони держ авн оїтаєм н иці
1. Відомості про надання, переофор^шення, зупинення
дії
або
скасування спеціального дозю лу на провадження діяльності, пов’язаної з
дфж авною таємницею.
2. Відомості
про основні завдання га функції, організацію роботи
режимно-сеїфетного органу райдфждтмін істріщії.
3. Внутріщні нормативні докумсніи

шоло організації та здійснення

режимно-секретної роботи.
4. Вщ омості щодо Убезпечення контролю, запровадження заходів,
фактичний стан,наявність недоліків ворганізаціїохоронидф ж авноїтаємниці.
5. Відо\ю сті про наявність режимних приміщень, місць зберігання
матеріальних носіїв сеіфеш оїінформації, порядок к охорони та еваїуації.
6. Відомості щодо п ф сд іїу посад працівників райдфжадміністрації,
пфебу вання н а яких потребує оформлення долу сіу до дфж авноїтаємниці.
7. Відомості щодо оформлення, надання, скасування до пусту (доступу)
до Дфжавної таємниці.
8. Відомості з картки результатів перевірки громадянина у зв’ язку з
допусіюмдо дф ж авн оїтаєм н и ц і(ф орм а8).
9. Відомості щодо перегляду ф иф ів секретності матфіальних носіїв
секретної ін формації.
10. Відомості щодо організації та ведення секретного ділоюдства.
11. Відомості, зазначені у номенклатурі секретних справ, яурналах,
яурналах облііу матфіальних носіїв секретної інформації, атак о ж в актах на їх
знищення.
<•
12. Відомості, які містять інформацію щодо
пфевірки
наявності,
знищення, прийому-пфедані, експфтизи цінності
матфіальних носіїв
сетфетноїінформації, якщо вони не містять в собі таємної інформації.
13. Вщомості, що розіфивають систему охорони, пропускний та
внутрішньооб’ єктовий режим, тиснічне оснащення режимних приміщень та
місць їх розташу вання.
14. Відомості за окремими показниками про організацію окремого об’єкта
урядового зв’ язіу, про встановлення і зняття телефонних апаратів урядоюго
зв’ язіу (пфеліки, довідники, списки абонентів урядового зв’ язіу).
15. Відомості
про забезпечення режиму секретності у разі введення
огобливого пф'юду або надзвичайного стану.
16. Відомості щодо забезпечення режиму секретності у зв’ язіу з виїздом в
іноземні країни працівників райдфжадмініс'ірапії, яким надано допуск до
л ф жавної таємниці.
17. Відомості, які розкривають поря;юк очорони .чержавиої таємниці під
час прийому іноземних делегацій, груп,ок)зечш\ іноіємпів.

18. Вщомосгі, які містяться в звіті
дф ж авної таємниці.

про стан забезпечагая охорони

19. Вщомосгі щодо організації та результатів проведення ш у я б о ш х
розслщувань щодо ю нф етних фактів витоіу сеіфегної інформації,' втрати
матфішіьних носіїв сеіретноїінформації, інших порушеньрежиму секретності.

IV. Питання взаємодіїз правоохоронними органами та оборонної роботи
1. Відомості щодо діяльності на відповідній території військоик частин
Збройних Сил Украни та інших формувань, стюрених відповідно до
заюнодавства У країни.
2. Відомості щодо органЬації та виконання завдань територіадьної
оборони, ф ім відомостей, що становлять дфжавну таємницю, під час листування
з центральними органами вигонавчої влади та к тфиторіальними органами,
структурними підрозділами райдфжадміністрації, апаратом райдфжадмінісграції,
підприємствами, установами і організація ми.
3. Відомості щодо розробки дофментів планування тфиторіальної
оборони, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять дфжавну
таємницю.
4. Відомості, отримані від праюохоронних органів, які не піїщягають
розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і монуть призвести до
розкриття дж фелаотрим аної інформації.
5. Відомості про Зміст матфіалів дЬнання (досудового спідсгва) з питань,
шо містять інформацію зобмеженимдоступом.
6. Відомості щодо заходів з антитфористичної діяльності, які не
підпадають під дію З воду відомосгей, шо сганоатятьдфжавну таємницю.
1 : Відомості щодо планування, організації залровадяення та фактичного
стану заходів з реалізації д ф ж авної політакц у сфері запобігання і подолання
кризових ситуацій, що спричинені екстремістськими або тфористичними
проявами, крім відомосгей,що станевпятьхіфжавну таємницю.
8. Відомості матфіалів, рішень ради оборони Запорізьіюго району, наради з
питань обороноздатності об’ єктів, які підлягають охороні та обороні та які не
підпадають під дію Зводу відомостей, шо станоазятьдфжавну таємницю.
V. П итання технічною «іхисту інформації
1.

Вщомосгі про стюрення та ф\ мкиюн) вання комплексної системи

захисту інформації в райдфжадмін іст|.зації.

2. Відомості за окремими показниками про планування, органЬацію,
запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації
технічного захисту інформації щодо об’ єкта інформаційної діяльності,
інформаційної (автоматизованої), телеиои^нікаційної чи інформаційнотетеїюмунікаційної системи.
3. Відомості про стан і зміст апаратних та програмних засобів захисту
інформації в райдфжадміністрації, які не підпадають під дію Зю ду відомостей,
що становлять Дфжавну таємницю.
4. Модель загроз об’ єкта інформаційної діяльності, які не підпадають під
дію З юду відомостей, що стано влять дфжавну таємницю.
5. Відомості про технічні характфистики
автоматизованих робочих місць і серверів.

тюмп’ ю тф ного

паріу,

6. Відомості про обстеження та категорію ванн я об’ єктів інформаційної
діяльності, у ток^ числі об’ єктів електронно-обчислювальної та копіювальнорозмнояувальної техніки, де циріулює інформація, що становить дф ж авну
таємницю.
7. Алгоритм отримання, обробки та зберігання інформації, шо реалЬовані
в автоматизованій інформаційній системі.
8. Інформація, яка містить відомості про порядок виготовлення, облік та
збфігання п ф олів, ключів та ідентифікаторів, які ви мористо вуються у
момп’ ютфних м ф еж ах, д е обробляється інформація з обмеженим доступом, які
не підпадають під дію Зю ду відомостей, що стан о влять дфжавну таємницю.
9. Відомості про роботу (розміщення). V тому числі кабелів локальної
обчислювальної мережі с ф в ф н о г о та комутаційного обладнання, доступу до
цю го обладнання та баз даних (облікові записи).
10. Відомості про створення комплексної системи захисту інформації на
об’ єктах інформаційної діяльності, в тому чиаіі на об’ єктах електрониообчислювальноїтаюпіювально-розмножу вал ьноїтехніки, в яких обробляється
та/або озвучується інформація з обмеженим доступом.

VI. Питання надзвичайних ситуацій та цившьного захисту населення
1. Відомості про організацію реагування га.ліїу ран виникнення аварій на
об’ єктах, що мають стратегічне значення дл я економіки і безпеки д ф ж ави.
2. Розпорядлвгння щодо організації зв' яікл при .ііквіаації надзвичайних
ситуацій мирного часу, атакож нанавчаннях іа ці снуваннях.

3. Схеми органЬації зв'язіу з неповним
діючих частот.

переліком

позиш их

та

4. Витяги з переліід' телефонних та телеграфних постійно діючих каналів
(а т а к о ж за спеціальними пфолями).
5 . Пояснювальні записки до планів та схеми зв'язіу, які розіриваю ть
побудову системи зв’язіу ДСНС України в мирний час.
6. Виписки з таблиці позивних посадо вих осіб.
7. Інструкції посадових осіб та номери чергою їслуж би обслуговування
^ з л ів зв'язіу щодо організації зв'я зіу .
8. Табелі термінових та строкових донесень ДСНС України, які не
підпадаютьпід дію Зводу відомостей, що становлятьдфжавну таємницю.
9. Відомості щодо технічного стану та готовності за кожну оьреь^
си стек^ о по віщенн я.
10. Виписки з радюданих!
11. Плани об'єктів (адміністративних будинків) з нанесеними схемами
мереж зв'язіу, сигналізації, радюфікації, електроживлення, освітлаїн я та
комп'ютерних систем.
12. Відомості про пункти управління, які не підпадають під дію Зю ду
відомостей, що становлять державну таємницю.
13. Відомості щодо
ортанізації
заходів цивільної
оборони
райдержадміністрації, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
14. Відомості
про
номенклатуру, потреб
оперативного резф ву управління.
^

в

і наявність запасів

15. Нормативні доіу'менти щодо показників та критфіїв визначення
оцінки, підприємств та сил реагування щодо цивільного захисту та техногенної
безпеки.
16. Плани цивільного захисту на ошб.іивий пф іод об'єктів еіюноміки
(структурних підрозділ іврай дф ж ад мін істраціО, які не віднесені до відповідних
категорій з цивільного захисту.
17. Відомості щодо характеристик чімічно-небешечних об'єісгів, які
вітнесенідо І-1ІІ ступенівхімічноїнебезпекц
18. Зведені відомості про кількість і<і розч.іьтати проведених навчань і

8
тренувань з цивільного захисту, які не підпадають під дію З ю д у відомостей,
що становлять державну таємницю.
19. Відомості про порядок, тритерії та правила віднесення міст та об'єктів
національноїекономіки до відповіцних категорій з цивільного захисту.
20. Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну
площу та місткість захисних споруд цивільного захисту на підприємствах
(установах), містах, селищах та сільській місцевості.
21. Методичні рекомендації, вказівки, посібники та настанови щодо
цивільного захисту, які не розкривають оціночні показники, угрупування сил.
Організацію приведення системи цивільного захисту в готовність до дій за
призначенням в особливий п ф іод .
22. Відомості щодо заходів, стану формування страхоюго фонду
доіументацп місцевих органів вию навчої влади, які не. підпадають під дію
Зю ду відомостей, що становдятьдфжавну таємницю.
V II. П итання ж итлово - кол^'нального господарства та будівництва
1.
Відомості про. організацію охорони в цілому та конкретно об’ єктів
теплопостачання та стан захисту джерел юдопостачання по об’ єкту, місту,
району, крім тих, що входять до Зю ду відомостей, які становлять дф ж авн у
таємницю.
f.
2. Відомості, що розф иваю ть схеми діючих та резфвних ю дозаборів з
артезіанських свфдловин або з відкритих юдоймиш (рік), які призначені для
забезпечення подавання ю ди до комунальних ю дою дів по об’ єкту, місту,
району.
3. Відомості про фактичні обсяги запасів, місця розташування
повфхневих або підземних резф вних джерел ю.до іабезпечення, які призначені
дляподавання ю ди до комунальних ю д о ю д івп о об'єкту, району.
4. Відомості про інженфно-технічні заходи, розголошення яких може
призвести до порушення стійю го ю до,- теплопостачання та каналізації по
об’ єкту, району.
5. Топографічні зйомки М 12600, М 1:1000, абриси та кроки до них,
якщо юни дають можливість визначити місцезнаходження діючих головних
споруд, насосних станцій, гідротехнічних споруд (гребель, дамб), крім тих, що
входять до Зю ду відомостей, які станови ять дер жавну таємницю.
V III. П итання міжнародного співробітництва

1. Відомості, які розкривають порядок охорони Ін4юрмації з обмеженим

доступом під час прийому іноземних дедегацій, груп та окремих іноземців.

2.
Відомості, які пов’ язані з офіційними візитами до Запорізького район
п ф ш и х осіб іноземних держав, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що
становлятьдфж авну таємницю.

IX. Інші відомості
1. Відомості щодо результатів внутріщніх аудитів, проведених віддідом
внутрішнюго ^ д и т у облдфжадміністраціЦпитання внутріишюго ^ д и ту ).
2. Відомості
щодо
результатів
моніторингу
наявних
земель,
землею рисіувачів, землевласників, посівних площ сільськогосподарських
іультур та іх урохййності, крім інформації про розпорядження бюджетними
кощтами, юлодіння, користування чи розпорядження державним коїуунальним
майном суб’ єктами моніторингу (питання агропромислоюго розвитіу).
3. ,Текстові та графічні матеріали містобудівної доіументації (питання
містобудування та архітектури).
4. Відомості, що зазначені у догументах під час листування з
правоохоронними та контролюючими органами з питань розгляду повідомлень
виіфивачів( питання запобігання та виявлення юрупцГі).

Керівник апарату
районної д ф жавної адмін істр аи ії

В.О. Макущенко

