
чугу1ъськА РАйоннА двР)кАвнА Аддг|{!стРАц|я
хАРк!всько1 оБлАст!

Р озп о Р яд){( в ння

чуц!ъ ]\ъ 7з*

!1ро затвердпсення !1ерел!п9 вйомостей,
що станод|!ять с.лпуисбову !нформац|:о' !
яким надаеться гриф обметсення доступу
<<{ля слулбового кор||стування>

3 метого забезпечення в райоттн|й лерхавн1й адм1н1сщац|| вимог 3акону
}крЁ'ни <||ро доступ до публ|нно! |нформац|!>, на виконання }казу |1резидента
9ща1ни вй 05 травт:я 2011 роц !'{р 547/201| <.<|йтання забезпеченття орп|нами
ви:онавно| влади достущ/ до тфл|нно| 1нформац1!>, в1дпов|дно до 1нощук11! про
порядок обл1ч' збер|ган-г:я | використання догсучтент|в' справ' видань та !нших
матер1альних нос|Б 1нформац|!, як1 м1стять слу,кбову 1нформац|:о, затверркево!
постановок) 1&б1нету }м1|н1ср[в }ча!ни в1д 27 листолаАа 1998 роч }тго 1893
(з1 зм1нами), розпоряд}хен}'1 голови {арЁвсько! обласно| державно| адм|н|срац|!
в|д 01 вереоня 2015 року ).|о 387 <|{ро затвердження ||ерел|ч в!домостей, що
станов]1'[ть с'гтркбову |нформацй' | яким надасгься щиф обмеження достутц
<.{дя слуэьбового !орисцвання)' 1нсрукц1| що порядок обл1ч, збер1гання !

використ!1ння в 9уц!воьйй районн|й дерх<авн1й адм1н[сщац11 дочмент1в та
!нтлшо< малер|альт:их нос|!ъ, яЁ м!отять в|домост|, що станов|| 1ть слу:пбощ
!нформашБ' затверл>кено| розпор,ц1)кен!{'{м голови районлот державно|
адм|н|сщап|| ъ|д 22 яерьня 2011 роч !т[э 442, врахов1тояи р|:пення експерно!
ком|с|! з тллдтань в1днесенття |нформац1!, як1й надасгься щиф обмежент:я досцту
<,[1'лтя сщт<бового !орисцван|{п) (протот<ол в1д 01 жовгт:я 2015 рол9 }т|о 1),
кер}'}очись статтями 6, 39 3акону 9щфъи <про м]сцев1державн! адм1н|сщац1!>:

1. 3атверлггги |{ерел[к в|домостей, що становлять с:ухбову |нформац1то,
| яким надаеться риф обмет<еттня достуту <,{-гля слул<бовото корисцтан}''{>
(лал! - |!ерел!к). п:о додасться.

2. €щукурнитт пфозд|лам рйоттнот деРхавнот адм|н|сщац[|, забезпечити
впорядщ/ван|{я роботи з докр4ент:1ми, як| м|стять вйомост1, що отанов;ш|ть
о:цт<6ощ 1нформац1то, та визначен1 |{ерел[ком.

3. 8изнати таким. 1до вц>атило нинн|сть' розпоряд)кення голови районло|
дерхавно| адм|н|срац1! в|д 29 тптлвя 2014 ро9 )!! 352 <||ро затвердження
|{ерел|ц в|домостей, що станов'ллять олужбову !нформац|ло, [ яктпи надасться щиф
обмежет++я досцщг <,(ля сщскбового корисцъання).

4. контоль за ви1онанн'{м розпоряд}(енн_'{ пок.]!асти на кер[вника апарац
районно! државно! адм|н|отрац1! 1.}Ф. 1(овгун.

|олова райопно1 деря(авно1
адм1н!страц!! €.о. коРол|ок



3АтввРдхвно
Розпорялхсення голови
районно| лертсавно} адм! н!страц!|

а/псэй:р:р 2ц;:уэцаср 2//
-пвРвл!к

в!домосгей, що станов.лпять слутбову |нформац!по' | яким надаегься гРцф
обме:кення доступц <<!ля слу:лбоЁого користування>

1. Бконом!пса, промислов1сть та енергетика

1 .1. 8|домост1 щодо дер>кавногю оборонног0 замоы1ення за його налрямами,
без розщитгя зм!сц т]то< напрям|в.

1.2. 8!домост| шодо розвитщг оборонно-промислового коьтплексу району та
проваджен}'{ господарсько| д|яльноот! з розроблення' витотоытен|]'1 озбросттня та
в!йськово] техн|ки 1 !| реал|заш!|. як! не становлять державно1 тасмниц|.

1.3. Анат1тичн1 матер!али стооовно перопектив нароп!.вання експорц
товар|в обороттного признанення п|дприсмств району.

!.4. 1ехн|чн! завдання на використан!{'{ нцково-лосл!дних та дослйно-
констукторськ!'( роб1т (13 ндд(Р), техн1чн1 завда:тня на продукц1то (вир!б),
зв!ти що Ё,0.$Р. уся налра1ьов'ша п|д час вихонання науково-техл!нна.
конструктороька' технолог[тна, проектна та нормативна докуиентацй до
отфл[чвання, у раз1 наявност1 в них |нформац!|, яка може бри предметом
патенцк1н1{'{ чи м!стттть ознаку ЁФ}-{А]|' 1 не стшловить дерхавно| тасмншц|.

1.5. 1нформацй щодо метод|в та систем з(:хисц оперативно_
диспетчерськог0 упра.вт|ння об'сднано! енергосистеми 9ща!ни.

1.6. 1ехн|чн1 щеолення та |нструкц|] щодо керуван!{я системою улравл|ння
досцпом на об'екпа п:1]1ивно-енергетичнок) комплекоу. уразлив!
в теРористи1{ному вйношенн|, що не станошш{ть дер':кавно| тасмниц!.

1.7.81домост| про м!сця установ.,!ен1'{ та принципи д1! прилад|в |

приоро!в, що ви1ористовук)ться в системах ф!зи.лного захисц або охорони на
п1дприемотвах, в установ:1х, орган|заш|ях па''тивно-енергети.!ного комплексу' що
не ст:1нош1ять державно] тасм*п,:ц!.

1.8.3б1рники ооновних техн]т<о-етоном|чних показниЁв (твп)
щомислов}о( п[дприсмств у розр1з1 гацзей в ш!лому шоло рйощ.

1.9.81домоот! щодо формуванття пропозиц1й та ттрощам з! створення,
модерн!зац|! та осво€н}{'{ у виробнитцв1 зразк|в озброення ] в[йсь:ово] техя!ки та
створення д]ш1 цьог0 спец|альн:л< технолог!й, що не отанов'1ять державно|
таемниц[.

1.10. Бйомост1' як1 пов'язан! з роботото п|дтщисмств щодо ),к;!аден1т;{
логовор1в' конракт!в та !нформаш!с:о про кл1сн г|в.

1.11.81домост1 про стцт<бов! винаходи до поввого завер1денн'{ роб|т по !х
патенцзаннто в }кра!н| та за кордоном.



2

1.12. 3авдаттня, техн1чн| зацдання, ощем[ завдання на виконання науково-
досл1дтлих 1 досл|дно-констр1тсгороьких роб!т щодо нов|тв1х рощобок, що
вико!щоться в межах дер)кавн}о( нцково_техн!нних щощам' м{жгалузевих
на1ково-техн|нних прогр!]м, нау|{ов!{х частин |ндших прощам, розробок нов1тн|х
технолог!й нФ/ковими установ{1ми' вйомост| про розголо1]]енн'{ яких мо}$/ть
завдати е:оном!чних збпгтс!в та зашкодити охорон! прав на !н гелекцальщ
в.ттасн|сть; поястттовальн| записки' зв|тна документацй по ц| ( робот!1х.

1.3. 81домост| про науково-досл!дн1 та дослйно-консщукгорськ| роботи,
що ви1ону[оться за державним оборонним замовпент{'{м' про технолог|!
подв|йного використання. у тогц нисл| темагичн1 карки. матер1али запит!в на
ви1онання ! ф1нанс1ъантля' висновки на1.ково! та науково-техн|нно! ексшертизи,
техн|нн! завданття, розгорттщ| календарн1 плани, науково-техн1чн1 зв!ти.

2. |(адров! пптання

2.1 |1ерел!к посад та профес[й' за яу&|м7| брон-тототься в1йськовозобов'язан!,
яЁ працлолоть в органах м1сцевот0 самоврядук1ння та органах витонавчо] впади -
м !сцево| державно| адм!н1сраш1|.

2.2.8йомост1 про чисельн!сть прац!о}очих та заФоньованих
в|йськовозобов'язаттло< в апарат| районнот державно| адм[н|сщац|!, сщукурних
п|дрозд1лах районнот дер)кавнот адм!н1сщац|!.

3. *итлово_коптунальне господарство

3.1.8йомост|, що розкрива!оть охеми та джерела водозабезпечеттгтя, заходи
!х охорони у м!стах з населен['{м понад 10 тио. ос1б, щ>!м в|домостей, що
становт1'{ть деРт(авну та€мни|цо.

3.2. !(оорАинати об'ект1в лясерел комг{:1льног0 водозабезпетення в м[сцях
водозабору.

3.3.8йомост| про факгитн| об'сми запас1в, м1сця розтатшування
поверхневих або п|дземттих резервних джерел водозабезпечення у районах та
м1стах з населенням 100 тис. ос[б та б1льтпе, якщо так| вйомоот! не ст.!нов.]1ять

державну тасмниц}о.
3.4.8!домост1, що розщив:|}оть точн! значення координат з абсо.тгготними

висот::ми в ,(ерт<авн1й геодезичн|й референтщ1й систем! гсоординат 9€(-2000 та
систем[ координаг €(_42 ус1х об'екг|в цеттщал1зок}ного |1итного водопостачан!]'{
(тсоптплекс об'екг|в, споруд розпод|льних меРех(, пов'язадто< сдиним
технолог1нним процесом виробництва та щанспоРцъання питно! води) у м1стах з
населенням 50 тис. ос!б та б1льтпе щ1м в|домостей, що станов.]ш1ть держ::вну
таемнищо.

3.5.8|домост|, абоолхотними.'.). б1домоот1' що розщивак}ть точн1 значенн,1 координат з аооолк}тними
висот:1ми в !ерт<авн1й геодезичн1й рефщенцн|й оистем! т<оорАтптат 96(-2000 та

точн1

систем| тсоординат €1{-42 про м|оцерозта]1ц.в!!н1'{ водозабор[в ценщал1зованих
систем питног0 водопоставалня у м1стах з населен:тям 50 тис. ос|б та б1льтпе.
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3.6. 8!домост| про факгинн! об'сми затлас|в, м[сця розтаптування
поверхневих або п|дземнтл< резервних джерел водозабезпечення у м[стах з
населенням 250 тис. ос|б та б!льше. якщо так| вйомост! не ст:1нов'ш{ть дер)кавц
таемни1цо.

4' фл1внпптво та арх!телсгура

4.1.[|цани м|ст та [нтпих населених гтуткг|в' виконаних на топощаф[нттих
матер| :1п:1х у мас1штао1:

а) 1:50000 1 щугп:!:пе в буль_як|й систем| координат, кр!м дерэкавно|;
б) 1:100000 у державн]й систем! координат 1'942 р. або в 1нлц[й систем|

!оординат' але в ь:1лт|иськ1и систем1 висот' як1 м1стять за суч/пн1стю вс1х
показгтик!в повну !нформаш|ю д;ш летальног0 вивченг1я та оц1нки м!сцевост|.

4.2. 1опощаф1нн|, цифров! кащи, фотоплани | фотокарги масц:таб!в 1:10000
- 1: 50000 (незалежно в!д форми та виду носй |нформац|!) на територ|то 9ща!ни,
створен! в дерлсавн|й систем| коорлинат 9€}( - 2000 або в систем1 координат €1{ _

42, як1 м1отять повну |нформацй д']и дет:].пьног0 вивчення та оц]нки м1сцевост!,
ор!снцвання на н!й, ц|левказання, виробництва вим[р!в | р!зних заход|в
г0сподарськог0 та оборонного знанення.

4'3. г{лани м1ст мас:птаф 1:10000 - 1:20000 (незалехсно в|д форми та виду
носй 1нформацф на територ!то 1{'ща!ни, створен1 в дерх<авн|й систем! тсоординат
уск - 2000 або в систем1 1оординат (|{ - 42' як\ м|стягь повну !нформац|то д.гтя

дет{1]1ьного вивчен!{я та оц1нки м1сцевост|, ор|енцвання на н|й, флевказання,
виробництва вим1р|в | р|знло< заход1в юсподарськог0 та оборонного знанення.

4.4. €пец!а.гльн| кащи, створен| в дерт<авн1й оистем| коорАинат уск - 2000
або в систем[ координат ||{ - 42' а саме: каРти г€одезичних д:1них' карги джерел
водопостач1:н}{.'{' кащи Ёрсьюос проход1в 1 перевал|в масплтаб!в 1:50000-1 :200000'
кари д|лянок р!к мастптаб|в 1: 25000,1:50000.

4.5.8йомост! за суюдн !стто вс1х показник!в про тонн! значенн'{ елемент|в
ор|снцъанття систем координат уск - 2000 | ск - 42 та зв'язтот ц|о( систем з
]нплими сиотемами координа! у тому числ! утцовними або м1сцевими.

4'6.8!домосй про |{оординати т€одези:1них пункг!в на територ|го 9кра!ни,
визначен1 з точн|сто до 10 мещ|в у будь-як|й систем| коорллтта1 щ|м рловно| та
м!сцево], а також геодезинн| | кащощаф|ян! матер|ати, як! дозволя:оть
обнис,'шовати або щочнк)вати вказан1 коорлинати з такою самою точн|стю.

4'7. 1(артощафогеодезинй дан1, як1 характеризу|0ть рельеф поверхн! 3емл| з
точн|ото за висогото перер1зу Ао 10 метр|в на територ1то 9ща!ни, як| пощиватоть
11лощу в одно}!у масив] понад 25 гол.

5. €оц!альний за'""' ",""'"'''''
5.1. |{ерсональн| дан1 |нвалйБ, д|тей-сир|т, прийомних с!мей, дтттянтл<

бщинк!в с|мейного тищг, малозабезпечених громадян' одерхран1в допомоги,
п1льг
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5.2. |{ерсональн| дан| про одер:куван|в субсид1й.
5.3. |[ерсональн| дан[ л<орисцъан[в п1льц сформован1 на баз| €диного

дер}(!|вного :1вюматинного Реесру п|льговика (€.(АРф.

б. {ив|льнпй захист

6.1.3веден! в1домост| про
житгезабезпечення населен1'[.

економ1чнии 1 техн1чнии ст:1н мереж

6.2' |[ерел!к об'екг1в' що н21пех{ать до категор[! {3.
6.3.3веден! в!домосЁ про си]|и та засоби |нженерного за(ист наоеленн'{

району.
6.4. Бйомост| про [нхсенерно-техн!нн! заходи цивйьного захиот, що

|1пащ,}оться феал1зован!) у генФальних планах забудови населеттто< ггг*кг|в

району.
6.5. 8|домост! за су:упн|спо вс|х показго:к|в про зм1ст та основн1 напрями

розвитц |нженерно-техя|ннго< заход1в шив!льного захлсц особливого пер|олу. шо
пл:шуоться феал|зован1) у г9нфа.}1ьних планах забщови населеттих пункг|в
району

6.6.3веден1 в!домост| за окремими показник:|ми про к|льк!сть, залальну
площу та м|стк1сть захисних споруд !3 на п1дприемствах' в установ(1х' селищах |

сйьсьйй м|сцевост[ району.
6.7. 3веден! вйомосй про використан}'{ захисних споруА т]ив1льно| оборони

для пореб населенття в район!.
6.8.3веден1 в|домост| про Ёльк1сть населення' яке щ)о)кивае в зонах

можливих зара}(ень, мохсгптв1 вграти, !1лоц{у мож.]|ивог0 заРа)кен}'{.
6.9.3веден| в[домост1 про к1льк|сть населен}{'!, яке щ)оживае в зонах

мо:кцг.тво! евачац|! при ви:пткненн[ !{€ природного | техногенного характеру в

рйон|.
6.10.3веден| в1домост1 про наявн1сть моб|л1зац|йних запас|в засоб!в

|ндив1дгального захиоц та прилад1в рад|ац[йнот | х|м1.пто| розв1дки.
6.11.3веден1 в|домост[ про хй1ино небезпечн[ об'скшт господарсько|

д1яльност1 1_||_] от}тген1в х[м|чно] небезпеь"и (дислокацй, види | к|льк|сть
сильнод1точих отуйних реновин (€,{ФР), к|льк|сть прац!о!очих' план терггор!!|
м1сця розта:пування сховищ €{ФР та |ттп:| спец|альн1 дан1).

6.12.3веден| в1домост| про пощебу та наявн|сть зат:ас1в ф|налсових |

матер1а.гльно-техн|нних ресурс!в на об'екгах господарсько! д|яльност| д,тя
попфед)кення та л|квйац|] надзвичайнпх сицы11й,

6.13' .{окуиеглт.: з! зв'язц при щовеленн! рал!орецв:1нь та |нш:о< заход!в.
6.14.8|домост1 про тщ]кти упраьт!нвя. що не станов']1ять державну

та€мниц|о.
6.15. .(о:ументи з пит:!нь доведен}1 1 сигнал|в' команд до кер!вного склалу

орган!в управтйня та оил територ1альнот пйсистеми цив!льного захисц
населення_
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7. 0хорона зАоров'я

81домост! про потреби, обсяги загот1в.гт! донорсьт<о| щов[ або !! г<омпонент|в
на особливий пер1од за сучпн|ст:о показник!в } ц|лот'9 щодо районно1
дерэкавно| адм|н1страц||.

8. Рел!г|я

8'1. ф1енцъання щодо врец']1|ованття тсонфл[кштих сицац|й у так званих
(гаря.1их населених пункгаю> | стосовно !нтпих передбанраттих под|й, як1 можуть
ускладнити сицац1то на рел1Ёйному щунт!.

8.2. 1нформац|я, ощимана в!д ромадян, державних |рел|г|йних дйи1в з
питань, пов'язаних !з захистом !нтерес!в держави. збереженням миру | злагоди в

рел|г|йному оередовищ|.
8.3. 11-|ор1нтптй !нформац!йний зв1т що стан 1 тецденц|| розвитц рел|г1йно!

сицац|!.
8.4. Фр|снцвання про в1ровзеняя та цльтову а|яльн|сть нов1тн!х рел1г1йних

орган1зац|й.

9. !(ультура

3в[т про дорогоц!нн! метали та коп:товне кам[тпля, що м|стяться у щвейних
предмет:|х.

10. 3в'язок

. 10'1. 8йомост! про канали зв'язц, траси, призначен|'{, тттпи засоб1в
зв'язч' к|льк!сть [ розм[щенття, що не станов'1ять дФ)кавну таемни1цо.

10.2. 8йомост! про рал|одан| в:гущ|т:птьо районного та державного р!вгя
системи рад!озв'язку, що не ст!!нов'1'{ть державну та€мниц1о.

10.3. 81домост| про об'скти, засоби спец|ального зв'язч, контрольно-
вим|ртовальне обладнання та спец!альну техя|ку (такгиьо-техн1нн!
характериотики, порядок ви1Фристання), !! характеристики' вимоги до )}{ов
екстгщатац|| або виробництва. випробуванття 1 техн|нну експцатац|то, за
допомок)}о яких зд!йснтосгься обробка йформац|! з обмея{еним досцпом.

10.4. 8йомост! (за ощемими показниками) про орган|зац!ю урядового та
опец1апьного зв'язку (кр[м тих, що станов.]1ять державну таемниц*о).

10.5. 81домост[ (за окремими показниками) про номенк.'1ат)?у' к!льк]сть та
характеристики техн|чних засоб|в, що використовуються у мере)ках чи
комплексах урядовото зв'язц або використощ,к)ться у спет]!альтттос
|нформац1йних та телекомуЁкац|йних системах (кр1м *' що станов'1'{ть
державну таемнитцо).

10.6. Б1домост| щодо встановленн'{' переустанов.,1ення ! знятгя телефоннто<
апарат|в 1рядовото зв'язц' а такотс довйники. перел|ки, списки абонент|в

урялового зв'язч.
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10.7' 8|домост1 з питань забезпечення безпеки спец|ального зв'язч.
10.8. 8|домост[ щодо !1ла!г},вання заход!в з! створеттття, забезпечення

функц|ощгвання та розвитч }{ац!онапьно] системи конф1денц1йного зв'язц.

11.[ехн!чнлй захист !нформац|!

11.1 . 8|домост| про взасмод|то рйоттно| державно! адм|н!срац|| з органами
державно| ьтади, органами м1сцевого самоврядув:1ння' }твореними вйповйно до
закон[в !ща!ни, в]йсь:овими форттуваттлтями' п!дприемотвами, установами та
оргал1зац|япли, незалежно в|д орган1зац1йно-правов|'( форм та форм вчасност!' з
питань орган|зац|| техн|чного захисц 1нформац1|.

11.2' 8!домост1 (за ощемими показттиками) про |1',]анув:1ння, орган|зац|то
запровадженн'{ заход1в, фактинний с1ан, наявн|сть недол!к1в в орган!зац||
техн|чного захисц служ6ово! 1нформац1| щодо окремого об'екга [нформац1йно{

д1яльност!, |нформац1йно!, телет<оптут|кац|йно!, 1нформац|йно-тсоптят|кац1йно|
системи' де |{иркул]ое 1нформацй з обмежеттим доступом' волод!ттня якими дас
змоц |н1ц1товати несанкц|онован| д1! щодо ц1е] йформац1]' яка оброблясться в
1нформац1йн1й, телекомун!кац1йн|й, |нформац|йно-телекомун1кац1йн|й системах.

11.3.8!домост| (за окремими показниками) про зм1ст заход!в, склад засоб|в
ком!1пексу техн|чного захисц (т<омплекснот системи захисц), призначених д;1'1

захисц |нформац1! з обмех<еним досцпом на конкретному об'екг! 1нформац|йно|
д|яльносй або в конщетт1й |нформац1йн[й, телекомун1каш|йн|й ни [нформац|йно-
теле:<оштд;!кац!йн1й систем!, а та:ож зм!ст науков[х в|лчитт!в, винаход!в.
науково-досл|дних [ досл|дно-консщукгорських роб[т' опрямов::них на
п|двтлцення р|вття техн|нного захисц |нформац|1'з обме)кеним досч/пом.

11.4. Бйомосй (за ощемими показниками) про мет0дики конщо']1}о
ефекгивност| щотил!| техн1нним розв!дкам та характерис'] ики засоб!в протил!|,
як!цо вони не РозкРив:!|оть норми протид[] або вимоги щодо !1 3абезпечення.

11.5. 3веден! вйомост| щодо сг{асних засоб1в забезпечеттня техн|чного
захисц |нформац|! зага.тгьногю призначенн'{' дооягнень на1,ки (в|дкритгя,
винаходи, науково-техн|нн! р!плення)' що мо)к}ть бути вит<ористая1 л.гтя пощеб
техн!чного захисц |нформац|| ] матоть принципове значен]ш1 для його нових
розробок.

11.6. 8|домост1 про мет0ди' способи, засоби, можливост1 техя!чнло<

розвйок. якшо не розкрив:!еться орган!заш1я системи протид1| !м.
11.7. 8йомост1 про роботи з техн|чного захису |нформац!!, вит<онан!

сф'екгами господар1ов!1ння зфно з отриман;дии л|цензйми' якщо вони не
отос},}оться конщетних об'екг!в 1 не розщив:}]оть норми ефекгивност! захисц
|нформац|| вимога щодо захисц яко| встановлена з:1коном, мек)дики контрол1о
ефекшлвност1 техн|чного з:1хиоц оещетно! |нформац|1 вимоги !з забезпечення
техн[нного захисц серетно| |нформаш!|.

11.8. 8йомост! про д1тон[ в райоттн|й дер:кавн1й адм|н1сщац|! норматтлвн!
з питань техн|чного захисц |нформац!!.

1 про вимоги техн1чног0 з:1хисц11. !нформац1! з обметсенидд
[нформац1| в|д виточдосцпом' ятс:до ц|' вимоги не стосу|отьоя з:!хисц
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техл!чними каналами.
1 1.10. 8|домост1, що Розкрива!оть зм!от акг1в обстет<енття та категор[товання

об'скг!в, де цирчлгое |нформаци, що от:1новить державну тасмниц1о.
1 1 .11. 8йомост[, що м|стяться в хс'дналах обл|ч щодо техн!ншого захисц

1нформац|| з обмеженим доступом:
}$?н:}л 1ом|1лекснот системи захиоц !нформац|| 1нформац|йно| системи

лр1то1 та щетьо| катетор|| захисц;
)\трнал резервного копБвання та арх|вуванття файл1в |нформац|йно!

системи лруго| та ретьо| категор|| захисц.
11.12. 8йомост| про зм!ст заход1в щодо т|роведенн'{ с:у:кбових

розсл|дувань за факгаллт пору1пень норм ! вил:ог техн1чного захисц !нформац1|
перпго| та другот кё|егор|!, за ви|'{тком в|домостей, що в|днесен! до державно!
таемниц|, а такох< висновк1в за резщьтатами проведених розсл!дувань.

12. 0хороша дертсавцо[ таемниц!

12. 1. 8йомост] про планук!н}'{ ф[нний плф, орган1зац1то з:!проваджен}{'{
захол!в. факгинний стан, наявн|сть недол1к]в в орган!заш!| охорони лержавно|
тасмниц!' за винятком в|домостей, :цо в|днесен| до державно| тасмгтиш!, а тако;к
в1домостей, у раз| розголо:пен|'[ як|'( моя{.]1иве настання пере1шкод д''1'{
забезпечення охорони державно[ тасмниц[ конщетног0 суб'екта рех<ип:но-
сещетно| д|яльност1.

|2.2.8|домост!' що розкрив:!ють зм|ст р!тного зв|ц' акг|в перев|рки с:ану
охорони дерх{11вно! тасмниц[ та приймантля-передаи1 матер!альн;о< нос[!в
сещет.то| |нформаш|| у режимг:о-сещетному орган!.

12.3. 8йомост1, що м|стяться уноменклацр1 оекретнго< справ та ж}рн!1л!!х
ооп]ц се!Фетно[0 дловодстк] :

х9?нал ре€страц1| обл1т<овто< карток щомадян про над:|нн'{ дотуску та
досту[у до державно! таемниц[;

хс1рнал обл|ч п игсговле!п{х док},]'{ент;в;
;к1рнал обл|ч вхйних до:сут:ент!в;
ж1рнал облф;курнал!в, кащотек | завеР{центт:( пров:]лкенням справ;
х9рнал 1нветттарного обл1ч письмових збропцроватпо< магер1ал1в;
жрнал обл!ку сещетних видань.
!2.4. 8|домост1. що розщ)ив!1}оть зм!ст акг!в перев|рки наявност| сец)етн!о(

дощ,ълеттг1в, справ та |нптих матер1альних нос!!в секретно| |нформац!], переп!яд/
щиф|в оекретност| та !х знищення.

1к посад, переб1ъаттня на яких дае пр:1во
посадовим особам надавати |альним нос|ям 1нфорйац1| щифи сещетност!
та досцп працвник1в моб1л|зац1йних дощ,ъдент|в.

|що розкриватотьзм[от розпорядження (наказу) про наданн'|
та надан1{'{ досцту до дерхавно1 тасмниц1' номенк.'!ачФи

посад прац|вник[в, переб1ъанття на яклл< пощебуе оформлення допуску та
надання достугу до лержавно| тасмниш|.
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12'7. (укулн1 дан| про особу надання дотусч та достугу до дер:кавно!
таемниц|, що м!стяться в обл|ков1й карг:{| щомадянина, а такох кащш1 результат!в
перев1рки щомадянина у зв'язч з т:1ким дотцском 1 вмотивованого запиц до
органу €Б9 про його надан!{я.

12.8. 8!домост! про тактико-техн!чн! дан! !нженерно-техн!инто< засоб|в
охорони' систем сигнал1зац|!, заходи |з запровадженн,] прощ/скнот\) ре)кищ/ на
об'екгах з особлтавим режимом д1яльност[ 0ту 31т9 та вггущ|лцньо об'екгового
режиму конкретного суб'скта рех<лплто-сещегно| дйльност|.

12.9. Б|домост1 про орган|заш!то та результати г|Роведення с.тукбових
розсл1лрань щодо конщетних факг1в витоку секретно! |нформац1| та до
державно| таемниц|.

12.10. 3веден1 вйомост| щодо забезпечення режиму сещетност1 у раз1
введен[{'т пр:!вовото режиму воснног0 або надзвичайнок) стану (особливого
пер[оду).

13. 0боронна та мобй!зац|йна робота

13.1. 8йомосй про з:1ходи моб1л1зац1йно| пйготовки, моб|п1зац|йного
тгла.ту районно| державно| адм|н!стац]]', орган!в м!сцевого самовряд}.в{1ння'
п!дприс'лств, установ ! орган|зац1й ус1х форм власност|, що не м|стять |нформац1!'
в|днеоено! до 38.[ (440-05) щодо:

створення' розвит|$.' ущиманн'{' передан1, л|квйац|!, реал1зац!! та

ф|наноуванття мобй1зац1йних поцэкностей п1дприсмств, установ ! орган|зац|й
обласй;

виробництва та поставки техн!чнто< засоб!в та мйна реново! ол}ъби в
оообливий пер|од;

виробгтицтва' затсуп!вл| та поставки продовольства с|льсь:<огосподарсь:<о|
продгкц|| в оообливий пер|од;

виробництва та поставки л!карських засоб|в та медичног0 мйна в
особливий пер|од;

виробнлцтва та поставки лашьно-мастил ьн их ма':ер!ал|в в особливий
пер1од;

мобй|зац1йн:л< завдань |з замовтення на виробництво продукц1!, виконання

роб|т, наданття послщ в особливий пер|од;
к1лькост1 автотанспоРтно1' дорот<ньо-буд1вельно!, п|д[йматьно-

щанспортно1 техн1ки' 3а.]11зни.{ног0 р)'хомого с(ладу, як1 п1д.,!'{га|0ть передач1 до
ск.гладу 3бройних 0лл 9ща!'ни в рйонн|й державн|й адм!н!сщац||, оргалах
м[сцевого самоврядгвання;

забезпечеттня виконавц1в моб1л|зац!йнто< завда*ть матер|апьно-техл1нними,
сщовинними та енергети.{ними ресщсами в особливий пер|од;

пок,вник1в 1з пРац1 та !в, джерел забезпечент:я кадэами пощеб
економ1ки райощг на о

п1дготовки фах1вц!в зак.ттадах област| на особливий пер!од;

танспоР|них' по1птових, телекомун|кац|йних,надання м
побщов:п<, ремонтн!'( та 1:тлпих пос]!}т в район1 в
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особливий пер!од;
виробництва найвая(лив||по] цивььно1 промисловот про.щ/кц|1 району в

особливий пер1од;
номенк.]|ац?и' обсяЁв (норм), м|сць збер|ганття матер|а.:тьних ц|нностей

моб!л[зац|йтого резерщ в районн|й державн|й адм|н|ощац1|, на п!дприсмствах, в

уст:1нов!1х' оргшт|зац1-я< району як| не задйн| у виробництв! оз6роенл:я,
боеприпас|в, в|йоьково! техн|ки, спец|атьних [Фм[лекгук1льн|'( вироб1в до них;

кап[та:тьного бщ1вництва в особл*твий пер1од;
створення в район| сщаховог0 фонду дочълентац1! дття забезпевенття

виробттицтва продукц!!, виконанття роб1т, надант:я послуг в особливий пер|од;
потреби с1льсьт<ок) господарств'} району в х|м1ннто<, м|щоб|олойнних

засобах захисц рослин, м|нера,тьних добривах в особливий пер|од.
13.2. 8!домосЁ про методтткн! матер|а.лти з питать моб1л!зац!йно| п1дготовки

економ1ки району.
13.3. 8|домост! про ви|онанн'| закон|в. |нших нормативно-пр:1вових акг!в з

птттань моб1л[зац1йно] п|дготовки економ1ки рйбну.
13.4. 8|домост| про заходи' передбанен! дгя забезпечення сталого

функц|отуваттня районно! дщжавно| адм|н1сщац1|, орган!в м1сцеволо
самоврядув:1нн'1, а тат<отс п1дприемств, установ 1 орган1зац|й району яЁ не зад[ян!
в осо6ливий пер1од у виробництв| озброення, боепрттлас1в, в[йськово| техн1ки,
спец|альних комтллекува.]1ьних вироб|в до нло<.

13.5. 8!домосЁ про стан моб!л|зац|йно| готовност! п!дприсмств, установ !

орган|зац1й, як| не задйн| в особливий пер|од у виробництв| озброення,
босприпас1в, в[йськово| техн1ки, спец1альнго< компле:сцъальнкх вироб|в до них.

13.6' 8йомост! тщо орган1зац|то та порядок роботи чрс|в л|двищенг:я
квал1ф|кац|! фах|вц|в рйонно! державно} адм!н[сраш1! з |1ит.шь моб|л1зац!йно|
п|дготовки.

13.7. 8йомост] про вид1лення буд1вель, спорул, земельних д1,тяяок,

щанспощних та |нц:их матер|ально-техн!чнтг< засоб1в рйону 3бройним €гтлам
!кршни, |нтшим в[йськовим форптувалням в особливий пер|од.

13.8. 8!домосй про ф1тткц1отуван:тя едино| щанспортпо! системи 9кра|ни в
особливий пер1од у наотин1, що стосуеться районнот державно{ адм!н!срац!|,
орган[в м!сцевого самоврядув!1ння, ощемого п|дприемства району.

13.9. Б1домост[ про заходи мобй|зац1йно| п|дготовки та мобй|зац1йного
плану районно| дер:кавно| адм|н]сщац|!, орган1в м1сцевото самоврядув.1н!{я'
п1дприемств, установ ! орган1зац|й району.

1з.10. в|домост| (за окремлш,ти показниками) про заходи мобй1зац|йно!
п|дготовки та моб1йзац|йного тш:ану районно! дер:кавно| адм1н1срац1!, орган1в
м|сцевого самовряд/вання, п1дприемотв, уотанов 1 орган|зац1й рйону щодо
т<итгезабезпечення населеттлтя в особливий пер1од.

13.11. 81домост| (за ощемими показттиками) про орган|зац|ю опов|щення,

управл|нття 1 зв'язч, порядок переведентля районно! державно{ адм!н1сщац1],
орган!в м1сцевого самовряд,'в:!н}'!, л1дприемотв, установ ! орган|зац!й району на
ре>ким роботи в р:овах особливого пер!олу.
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13.12. 81домост1 про довп)сщоков! та р1нн1 прощами моб!л|зац!йно|
п|дготовктт рйонно! державно| адм|н|страц|!, орган1в м!сцевого самоврядРання'
ощемого п|дприемств.|' уст(тнови' оргат|зац|| району.

13.13. 8!домост| (за окремими показникалти) про потре6у в аоиггцъаннях та
факгтттн| ф!нансов1 в!|грати на моб|л|зац!йну п!дготовку районо{ дер>кавно|
алм1н|сраш||, орган!в м!сшевого самовря.!1ув:}ння. пйприсмств' установ |

орган|зац1й району.
13.14. 8|домост| про орган1зац|йн1 заходи з тертлтор|ально! оборони у зон|,

район| територ!атьно! оборони, що не м1стять 1нформац|!, вфнесено| до 38,$.
13.15. 8!домоот[ про укомппектов:1н|сть, забезпенен1сть та завдан1],{

п1дрозд|щг територ1ально! оборони рйону територ|атьно! оборони.
13.16. 8!домост[ про дислокац|то' скпад та завдан}]'{ з'сднань' частин та

п!дрозд1л1в 3бройних €ил 9ща!ни та !м11н1стерства вттутр!птн|х справ !кра1ни на
територ1| 9уц!воького району

13.17. 8|домост| про виконант'. вимог постанови (аб|нец й[н[ощ|в
!кра'{ни вй 28 щудня 2000 роц }т|о 192| к|{ро в[йськово-танспортний обов'язою>
(з! зм!нами, внесеними т1ост!!ново!о (аб1нету \{|н1сщ1в }{'ща!ни в|д 17 нервт:я
2015 роч )\! 405 <|!ро внесентля зм1н до ||оложення про в|йськово-щанспощний
обов'язою>)'

13.]8. 8йомост1 про проведення заход!в моб|л1зац!| лодських та
тр:|нспортн|Ф( ресуро|в на територ!! {уц1воь:<ого рйону'

13.19. 8йомост| про п!дприсмства' яй за.ллу*алоться до виконання
моб1л1зац1йних завдшть.

13.20. 8йомост| про орган|зац!то черг}ъан}!я кер|вного сюлаАу районно|
дер)кавно] адпл1н1сщац|| на гтуткг| управл!нття в особливий пер[од та у мирний
час' в }'т{овах надзвичайного стану кр|м вйомостей, що отаноы1 1ть дФт(авну
та€мниц!о.

\з '2|. 8]домост!, ощиллан| 9уц!всь:<ото районно1о дер}€вно1о
адм|н[сщац1ето про нисельн!сть прац1оюч}'( та в|йськовозобов'язантл<, як|
заброньован1 зйдно з перел|ками посад 1 профес!й за органами дер)кавно! в_гт4ди,

!нп:ими державними органами. органами м!сцево1о самоврядрання та за
п!дприемствами, установами та орган1зац1ями (до 500 ос|б).

14. Р1!яснародна д!яльн!сть

8]домост| щодо марпщщ1в пересРан!]'{ об'скг[в в1дв|драння, як|
стосу|оться представттик1в |ноземн;л< держав, з категор1й охороняемих ос|б, що не
станов.,1ять державно{ таемниц|.

15. 3емельн! вйносинш

йатер1а:ти 1нвентаризац1| земель в1йськових частин' установ та орган|зац|й
й1н1стерства оборони 9щани, [ер>кавно! пен|тенц|арно! с.гцисби 9ща!ни,
€л1псби безпеки 9ща!'|{и (за наявност1 координат поворотних тонок).
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16. Безпе:са ! охорона пРавоцоряд|ч

16.1. 8йомост|, ориман1 в1д правоохоронних оргая!в, як| не л!дттяй*оть

розголо[шенн1о на п!дстав[ в|дповйник нормативних акг!в 1 мо>:сугь привести до
розкриття дх{ерела ощиматто! |нформац|!.

16.2. 8йомост| про зм|ст матер[ал|в д1знання (Аосщового сл1дства) з
питань, що м|стять |нформацй з обмеженим досцпом.

.16.3. Б|домосЁ про пла}т)ъ!)н!{'{ ай орган|зац|то !1нтитерористичних
заход1в' що не ст:1нов']1'{ть державно1 таемниц1.

17. АрЁвпа справа

|{ротоколи зас|дань екопещно-перев1рнгл< т<ом1о!й, на яких розп1яда|оться
проекти нормативно-методичн!'( докуиент!в' номенк.]!ац? справ, опис1в з щифом
обмет<еттгтя достуту <<.{,тя сл1тсбового користв[1ння)).

18. 1нппе

1нформац1я, одержана конф!денц!йно, доотуп до
або торидинното особото.

обме:кено ф|зиннохояко1

3аступнпк кер!внпка апарац/'
||ачальнпк орган!зац!йного
в1дд!лу апарату районно!
дерпсавно! адм!я!страц!1

левченко 2 45 64
герман 40 908

//--
н.п. !!]тРиФАновА


