
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
15.04.2021                                         м. Полтава                                             № 86

РОЗПОР
Про перелік відомостей,
що містять службову інформацію
в Полтавській обласній раді

Керуючись частиною 7 статті 55 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про доступ до публічної
інформації», постановою 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» із змінами:

1. Затвердити перелік відомостей, що містять службову інформацію в
Полтавській обласній раді (додається).

2. Загальному відділу виконавчого апарату обласної ради (заступник
керуючого справами – начальник загального відділу О. Левакіна) довести зміст
цього розпорядження до відома працівників виконавчого апарату обласної ради.

3. Розпорядження голови обласної ради від 24.11.2016 № 265 «Про перелік
відомостей, що містять службову інформацію в Полтавській обласній раді»
вважати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
керівника апарату – керуючого справами виконавчого апарату обласної ради
Т. Паутову.

ГОЛОВА О. БІЛЕНЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
Полтавської обласної ради
15.04.2021 № 86

Перелік відомостей, що містять службову інформацію
в Полтавській обласній раді

1. Відомості про кількість військовозобов'язаних, заброньованих, на які
не розповсюджується дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

2. Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов'язані.
3. Відомості з питань мобілізаційної роботи.
4. Номенклатура секретних справ та посад працівників, перебування на

яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці.
5. Відомості щодо надання або переоформлення дозволу на провадження

діяльності, пов'язаної з державною таємницею.
6. Відомості про надання та скасування конкретним особам допуску та

доступу до державної таємниці.
7. Відомості щодо облікової картки громадянина про надання йому

допуску та доступу до державної таємниці, мотивовані запити до органу СБУ
стосовно його надання.

8. Відомості за результатами проведення службових розслідувань за
фактами розголошення секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв та
інших порушень режиму секретності, наявність недоліків у організації охорони
державної таємниці.

9. Відомості за окремими показниками про заходи з організації охорони
державної таємниці, планування та фактичний стан цієї роботи.

10. Зведені відомості (акти, протоколи, описи, переліки, картки, журнали
обліку тощо) щодо обліку, зберігання, приймання, відправлення, перевірку
наявності, перегляду грифів секретності, передачу, знищення матеріальних носіїв
секретної інформації, які не розкривають змісту цієї інформації.

11. Назва матеріального носія секретної інформації з його реєстраційним
номером.

12. Відомості про прийом іноземних делегацій, окремих іноземців та щодо
виїзду посадових осіб обласної ради за кордон.

13. Зміст заходів пропускного та внутрішньооб’єктового режимів, акти
обстеження режимних приміщень (зон, територій).

14. Відомості щодо забезпечення режиму секретності у разі введення
правового режиму воєнного або надзвичайного стану.

15. Відомості щодо проведення нарад з циркулюванням мовної інформації
секретного характеру та з використанням документів з обмеженням доступу.

16. Перелік режимних приміщень обласної ради.
17. Відомості з питань технічного захисту інформації.
18. Відомості про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів

охорони, систем сигналізації.
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19. Відомості щодо встановлення, переустановлення і зняття телефонних
апаратів урядового зв'язку, а також довідники, переліки, списки абонентів
урядового зв'язку.

20. Відомості про канали зв'язку, траси, призначення, типи засобів зв'язку,
кількість і розміщення, що не становлять державну таємницю.

21. Відомості з питань забезпечення безпеки спеціального зв'язку.
22. Інформація, яка міститься у документах, які становлять внутрівідомчу

службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані
з розробкою напряму діяльності Полтавської обласної ради або здійснення нею
контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують
публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

23. Документи обласної ради, що містять службову інформацію інших
державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій.

24. Окремі документи обласної ради: проєкти рішень обласної ради,
рішення обласної ради, розпорядження голови обласної ради, документи
постійних чи тимчасових комісій обласної ради, робочих груп обласної ради,
протоколи засідань обласної ради, інші, які підготовлені на виконання
законодавчих та інших нормативно-правових актів з грифом «Для службового
користування».

25. Окремі розпорядження голови обласної ради, що стосуються
внутрішньо-організаційної діяльності виконавчого апарату обласної ради.

26. Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, які за домовленістю
сторін вважаються конфіденційними.

Примітка: виключно в інтересах національної безпеки, територіальної
цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи
злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших
людей; для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або
для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; розголошення
інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам, шкода від оприлюднення
такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні, комісія Полтавської
обласної ради з питань роботи із службовою інформацією розглядає питання щодо
присвоєння грифу «Для службового користування» документам, що містять
службову інформацію, яка не передбачена цим переліком, за поданням осіб, які
підписують такий документ.

Відомостям, що містять службову інформацію в Полтавській обласній раді,
присвоюється гриф «Для службового користування».

Заступник керівника апарату –
керуючий справами виконавчого
апарату обласної ради Т. ПАУТОВА


