ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації
від

20.05.10

№ 126

Про затвердження у новій редакції
Переліку відомостей, які містять
конфіденційну інформацію, що є
власністю держави
Відповідно до пункту 1 Інструкції про порядок обліку, зберігання і
використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв
інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998
року № 1893 (із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету
Міністрів України від 29 листопада 2001 року №1601, від 13 березня 2002
року № 281, від 17 листопада 2004 року №1547, від 19 липня 2006 року
№1000, від 8 грудня 2006 року №1700, від 26 серпня 2009 року № 899):
1. Затвердити Перелік відомостей, які містять конфіденційну
інформацію, що є власністю держави, яка утворюється або знаходиться у
володінні, користуванні чи розпорядженні райдержадміністрацій,
міськвиконкомів і якій надається гриф обмеження доступу «Для
службового користування», у новій редакції згідно з додатком.
2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 8 квітня 2008 року № 130 «Про
затвердження у новій редакції Переліку відомостей, які містять
конфіденційну інформацію, що є власністю держави», від 31 грудня 2008
року № 452 «Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації від 08.04.08 № 130 «Про затвердження у новій
редакції Переліку відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є
власністю держави», від 21 січня 2010 року № 10 «Про внесення змін до
Переліку відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є
власністю держави».
Голова державної
адміністрації

С.М. Рижук
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Додаток
до розпорядження голови
обласної державної
адміністрації
20.05.10
№ 126
ПЕРЕЛІК
відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю
держави, яка утворюється або знаходиться у володінні, користуванні
чи розпорядженні місцевих органів державної виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, і якій надається гриф обмеження
доступу «Для службового користування»
№№
п/п
1

Зміст відомостей, що становлять конфіденційну інформацію і є
власністю держави (ДСК)
2

1.

Про заходи з питань мобілізаційної підготовки, мобілізаційного
плану головних управлінь, управлінь облдержадміністрації,
райдержадміністрацій, міськвиконкомів, підприємств, установ,
організацій усіх форм власності виконавців мобілізаційних завдань
(замовлень) щодо:

1.1.

відомостей за сукупністю всіх складових показників про створення,
розвиток, утримання, передачу, ліквідацію, реалізацію та
фінансування мобілізаційних потужностей;

1.2.

відомостей за окремими складовими показниками про виробництво,
поставку для Збройних сил України та інших військових формувань
технічних засобів і майна речової служби в особливий період;

1.3.

відомостей за сукупністю всіх складових показників про
виробництво,
закупівлю
та
поставку
продовольства,
сільськогосподарської продукції в особливий період;

1.4.

відомостей за сукупністю всіх складових показників про
виробництво та поставку лікарських засобів і медичного майна в
особливий період;

1.5.

відомостей за сукупністю всіх складових показників про
виробництво та поставку пально-мастильних матеріалів в особливий
період;

1.6.

відомостей за сукупністю всіх складових показників про встановлені
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мобілізаційні завдання із замовлення на виробництво продукції,
виконання робіт, надання послуг в особливий період;
1.7.

відомостей за окремими складовими показниками про забезпечення
виконавців
мобілізаційних
завдань
матеріально-технічними,
сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

1.8.

відомостей за сукупністю всіх складових показників про
виробництво ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної
медицини в особливий період;

1.9.

відомостей за сукупністю всіх складових показників із праці та
кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної
економіки на особливий період;

1.10.

відомостей за сукупністю всіх складових показників про підготовку
фахівців у закладах освіти на особливий період;

1.11. відомостей за окремими складовими показниками про надання
медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житловокомунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий
період;
1.12. відомостей за окремими складовими показниками виробництва
найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період;
1.13. відомостей за сукупністю всіх складових показників про
номенклатуру, обсяги (норми), місце зберігання матеріальних
цінностей мобілізаційного резерву на підприємстві, в установі,
організації, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів,
військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;
1.14. відомостей за сукупністю всіх складових показників капітального
будівництва в особливий період;
1.15. відомостей за сукупністю всіх складових показників про створення
страхового фонду документації для забезпечення виробництва
продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.
2.

Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної
підготовки в області.

3.

Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів
з питань мобілізаційної підготовки національної економіки в
облдержадміністрації, райдержадміністраціях, міськвиконкомах.
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4.

Відомості
про
військовозобов’язаних,
заброньованих
за
облдержадміністрацією,
райдержадміністраціями,
міськвиконкомами.

5.

Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого
функціонування
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів.

6.

Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення
кваліфікації
фахівців
головних
управлінь,
управлінь
облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів з
питань мобілізаційної підготовки.

7.

Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок,
транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним
силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

8.

Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні
засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих
системах із питань мобілізаційної підготовки в області.

9.

Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України
в особливий період у частині, що стосується головних управлінь,
управлінь облдержадміністрації, районних державних адміністрацій,
міськвиконкомів.

10.

Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок
переведення головних управлінь, управлінь облдержадміністрації,
райдержадміністрацій, міськвиконкомів на режим роботи в умовах
особливого періоду.

11.

Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів
управління (пунктів евакуації), обсяги матеріально-технічних
засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту головних
управлінь, управлінь облдержадміністрації, райдержадміністрацій,
міськвиконкомів.

12.

Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної
підготовки райдержадміністрацій, міськвиконкомів.

13.

Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати
на мобілізаційну підготовку райдержадміністрацій, міськвиконкомів.

14.

Відомості щодо місцезнаходження військових частин складів,
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арсеналів, місць накопичення вибухонебезпечних предметів і
конкретні заходи, які проводяться з їх знешкодження або утилізації.
15.

Виписки з радіоданих при ліквідації надзвичайних ситуацій в
мирний час, а також на навчаннях та тренуваннях регіонального
рівня.

16.

Виписки з таблиці позивних посадових осіб області.

17.

Зведені відомості щодо технічного стану та готовності регіональної
системи оповіщення цивільної оборони.

18.

Схема організації зв΄язку цивільної оборони області з переліком
позивних та діючих частот.

19.

Відомості про наслідки масового ураження населення області,
руйнування сховищ, нафто-, газо продуктів, транспортних та
інженерних комунікацій, гідротехнічних споруд.

20.

Наукова інформація, результати наукових досліджень (проміжні
звіти), одержані в зоні відчуження і зоні безумовного (обов΄язкового)
відселення.

21.

План цивільної оборони району, міста на особливий період.

22.

Технічні проекти та звіти виконаних робіт про інженерні
вишукування на об΄єкти під будівництво в населених пунктах
області.

23.

Проект районного планування області.

24.

Генеральні плани населених пунктів області.

25.

Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення,
заходи їх охорони у містах з населенням понад 100 тис. осіб, крім
відомостей, що становлять державну таємницю.

26.

Відомості, що розкривають координати місць приєднання до
комунальних водоводів об΄єктів промисловості.

27.

Координати об΄єктів джерел комунального водозабезпечення в
місцях водозабору.

28.

Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної
води.

29.

Відомості про фактичні об΄єми запасів, місця розташування
поверхневих та підземних резервних джерел водозабезпечення у
районах і містах з населенням до 100 тис. осіб та більше, якщо такі
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відомості не становлять державну таємницю.
30.

Плани міст та інших населених пунктів, виконаних на топографічних
та картографічних матеріалах у масштабі:
- 1 : 50000 і крупніше у будь-якій системі координат крім державної;
- 1 : 100000 у державній системі координат 1942 р. або в іншій
системі координат, але в Балтійській системі висот, які містять за
сукупністю всіх показників повну інформацію для детального
вивчення та оцінки місцевості.

31.

Відомості про координати астрономічних, гравіметричних,
геодезичних пунктів на території України, які визначені з точністю
20 м і точніше в умовній та місцевій системі координат.

32.

Зведені відомості про пам΄ятки музейного фонду області, що містять
дорогоцінне каміння та дорогоцінні метали.

33.

Відомості, аналітичні висновки, прогнози щодо наявних негативних
тенденцій у продовольчому забезпеченні населення та заходи щодо
їх усунення та локалізації.

34.

Акт про придатність приміщення (зони, території) для проведення
конкретних видів секретних робіт.

35.

Номенклатура посад працівників, які підлягають оформленню на
допуск до державної таємниці.

36.

Облікова картка громадянина про надання допуску до державної
таємниці (форма 6).

37.

Положення про режимно-секретний орган, посадові інструкції
працівників РСО.

38.

План
заходів
щодо
охорони
державної
облдержадміністрації
(головному
управлінні,
райдержадміністрації та міськвиконкомі.

39.

Реєстраційно-облікові документи таємного діловодства (форми 7, 11,
27, 28, 31, 33, 39, 43, 65).

40.

Відомості про виявлені факти порушень Законів України «Про
державну таємницю», «Про інформацію», Зводу відомостей, що
становлять державну таємницю, та вжиті заходи реагування.
Відомості службового розслідування за фактом витоку службової та
секретної інформації.

41.

Реєстраційно-облікові документи діловодства «ДСК», форми 2, 4, 6,
9, 10, 11.

таємниці
в
управлінні),
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42.

Журнал обліку трудових книжок.

43.

Узагальнені відомості про комплексну систему захисту інформації 4
категорії в автоматизованій системі (АС-1).

44.

Акти категоріювання
діяльності.

45.

Банк даних постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи
громадян області.

46.

Відомості бази даних одержувачів пенсій.

47.

Відомості Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, що
мають право на пільги за соціальною ознакою.

48.

Відомості бази даних одержувачів всіх видів державної допомоги та
житлових субсидій.

49.

Звіт про стан забезпечення охорони державної таємниці.

50.

Відомості про організаційні заходи щодо діяльності режимносекретного підрозділу апарату облдержадміністрації.

51.

Акт про перевірку стану режиму секретності.

52.

Акт про перевірку порядку обліку зберігання та використання
документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації,
які містять конфіденційну інформацію, що власністю держави.

53.

Накази, розпорядження з питань надання (скасування) доступу і
допуску до державної таємниці.

Заступник голови
державної адміністрації

та

обстеження

об΄єктів

інформаційної

М.А. Черненко

