ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної
державної адміністрації
08.06.2022

№ 261

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію
в Запорізькій обласній державній адміністрації
І. Загальні питання
1. Відомості,
які
містяться
у
внутрівідомчій
кореспонденції
облдержадміністрації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності
облдержадміністрації,
здійсненням
контрольних,
наглядових
функцій
облдержадміністрацією, процесом прийняття рішень і передують публічному
обговоренню та/або прийняттю рішень.
2. Відомості, що містяться в документах, створених з використанням
службової інформації інших державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій та яка перебуває у володінні
облдержадміністрації та її структурних підрозділів.
ІІ. Питання мобілізаційної підготовки
1. Відомості щодо заходів з питань мобілізаційної підготовки,
мобілізаційного плану облдержадміністрації та її структурних підрозділів,
райдержадміністрації та органу місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій усіх форм власності, крім документів, які становлять державну
таємницю, а саме:
1) створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та
фінансування мобілізаційних потужностей;
2) виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в
особливий період;
3) виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської
продукції в особливий період;
4) виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в
особливий період;
5) виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий
період;
6) мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції,
виконання робіт, надання послуг в особливий період;
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7) кількості

автотранспортної,
дорожньо-будівельної,
підіймальнотранспортної техніки, повітряних, морських та річкових суден, залізничного
рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних сил України в
районній державній адміністрації, органі місцевого самоврядування;
8) забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними,
сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;
9) виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної
медицини в особливий період;
10) створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на
особливий період;
11) показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб
галузей національної економіки на особливий період;
12) підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;
13) надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних,
житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий
період;
14) виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий
період;
15) номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей
мобілізаційного резерву в районній державній адміністрації, органі місцевого
самоврядування, на підприємстві, в установі, організації;
16) капітального будівництва в особливий період;
17) створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва
продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;
18) потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах
захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.
2. Відомості про аналітичні та методичні матеріали з питань мобілізаційної

підготовки національної економіки.
3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з

питань мобілізаційної підготовки національної економіки.
4. Відомості

про заходи, передбачені для забезпечення сталого
функціонування
облдержадміністрації
та
її
структурних
підрозділів,
райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств,
установ, організацій.
5. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ,

організацій.
6. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення

кваліфікації фахівців місцевих органів виконавчої влади з питань мобілізаційної
підготовки.
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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 національної економіки.
9. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в

особливий період у частині, що стосується районної державної адміністрації,
органу місцевого самоврядування, окремого підприємства.
10. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану

структурного підрозділу облдержадміністрації, районної державної адміністрації,
органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.
11. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва

матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння,
військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них у цілому щодо
підприємства, установи, організації.
12. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану
структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації, органу
місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо
життєзабезпечення населення в особливий період.
13. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок

переведення структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрації,
органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим
роботи в умовах особливого періоду.
14. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки

райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства,
установи, організації.
15. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на

мобілізаційну підготовку райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації.
16. Проєкти розпорядчих документів мобілізаційного плану, штатні розписи

структурних підрозділів та положення про них на особливий період в
облдержадміністрації, райдержадміністраціях, органах місцевого самоврядування.
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17. Організація та виконання завдань мобілізаційної підготовки, крім

відомостей, що становлять державну таємницю, під час листування з
центральними органами державної влади, структурними підрозділами
облдержадміністрації, райдержадміністраціями та органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами і організаціями.

III. Питання охорони державної таємниці
1. Відомості про надання, переоформлення, зупинення дії або скасування

спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною
таємницею.
2. Відомості

про
облдержадміністрації.
3. Внутрішні

організацію

нормативні
облдержадміністрації.

роботи

документи

з

режимно-секретного
режимно-секретної

органу

діяльності

4. Відомості

щодо забезпечення контролю, запровадження заходів,
фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці.
5. Відомості щодо організації та ведення секретного діловодства.
6. Відомості щодо переліку режимних приміщень, місць їх розташування та

технічного оснащення.
7. Відомості щодо порядку зберігання, охорони, переміщення та евакуації

матеріальних носіїв секретної інформації.
8. Відомості,

які визначаються у переліку посад працівників
облдержадміністрації, перебування на яких потребує оформлення допуску та
надання доступу до державної таємниці.
9. Відомості щодо оформлення, надання, скасування допуску та доступу до
державної таємниці.
10. Відомості, які зазначаються у картки результатів перевірки громадянина у

зв’язку з допуском до державної таємниці.
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11. Відомості щодо перегляду грифів секретності та експертизи цінності

матеріальних носіїв секретної інформації.
12. Відомості, які викладаються у номенклатурі секретних справ, журналах

обліку матеріальних носіїв секретної інформації.
13. Відомості, які містять інформацію щодо перевірки, наявності, знищення,

прийому-передачі матеріальних носіїв секретної інформації.
14. Відомості, що стосуються системи охорони режимних прміщень та

внутрішньооб’єктовий режим в облдержадміністрації.
15. Відомості щодо заходів режиму секретності в умовах введення

особливого періоду або надзвичайного стану.
16. Відомості стосовно обліку осіб, яким надано допуск та доступ до

державної таємниці у зв’язку з їх виїздом в іноземні держави.
17. Відомості, які розкривають порядок здійснення заходів з режиму

секретності та охорони державної таємниці під час прийому іноземних делегацій,
груп, окремих іноземців.
18. Відомості, які містяться у щорічному звіті про стан забезпечення

охорони державної таємниці.
19. Відомості

щодо результатів проведення службових розслідувань
стосовно фактів загроз та витоків секретної інформації, втрати матеріальних носіїв
секретної інформації, інших порушень режиму секретності.
20. Відомості за окремими показниками щодо організації урядового зв’язку,

крім відомостей, що становлять державну таємницю.
IV. Питання взаємодії з правоохоронними органами та
оборонної роботи
1. Відомості щодо діяльності на відповідній території складових сил безпеки

і оборони військових частин Збройних сил України та інших формувань,
створених відповідно до законодавства України.
2. Відомості щодо організації та виконання завдань територіальної оборони,

крім відомостей, що становлять державну таємницю, під час листування з
центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами,
структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями,
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виконавчими комітетами міських рад області, підприємствами, установами і
організаціями.
3. Відомості щодо розробки планових документів з питань організації

територіальної оборони, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
4. Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають

розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до
розкриття джерела отриманої інформації.
5. Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань,

що містять інформацію з обмеженим доступом.
6. Відомості щодо заходів з антитерористичної діяльності, крім відомостей,

що становлять державну таємницю.
7. Відомості щодо планування, організації запровадження та фактичного

стану заходів з реалізації державної політики у сфері запобігання і подолання
кризових ситуацій, що спричинені екстремістськими або терористичними
проявами, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
8. Рішення Ради оборони Запорізької області, сукупні відомості щодо

важливих об’єктів Запорізької області регіонального та місцевого значення, які
підлягають охороні та обороні в умовах надзвичайних ситуацій і особливого
періоду, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
9. Відомості щодо військовослужбовців, їх кількості та місця перебування в

комунальних закладах охорони здоров’я в умовах особливого періоду.
V. Питання технічного захисту інформації
1. Відомості про створення та функціонування комплексної системи захисту

інформації в облдержадміністрації.
2. Відомості за окремими показниками про планування, організацію,

запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації
технічного захисту інформації щодо об’єкта інформаційної діяльності,
інформаційної (автоматизованої), телекомунікаційної чи інформаційнотелекомунікаційної системи.
3. Відомості про стан і зміст апаратних та програмних засобів захисту

інформації в облдержадміністрації, крім відомостей, що становлять державну
таємницю.

7
Продовження додатка

4. Відомості про модель загроз об’єкта інформаційної діяльності, крім

відомостей, що становлять державну таємницю.
5. Відомості

про технічні характеристики
автоматизованих робочих місць і серверів.

комп’ютерного

парку,

6. Відомості про обстеження та категоріювання об’єктів інформаційної

діяльності, у тому числі об’єктів електронно-обчислювальної та копіювальнорозмножувальної техніки, де циркулює інформація, що становить державну
таємницю.
7. Алгоритм отримання, обробки та зберігання інформації, що реалізовані в

автоматизованій інформаційній системі.
8. Інформація, яка містить відомості про порядок виготовлення, облік та

зберігання паролів, ключів та ідентифікаторів, які використовуються у
комп’ютерних мережах, де обробляється інформація з обмеженим доступом, крім
відомостей, що становлять державну таємницю.
9. Відомості про роботу (розміщення), у тому числі кабелів локальної

обчислювальної мережі серверного та комутаційного обладнання, доступу до
цього обладнання та баз даних (облікові записи).
10. Відомості про створення комплексної системи захисту інформації на
об’єктах
інформаційної
діяльності,
в
тому
числі
на
об’єктах
електроннообчислювальної та копіювально-розмножувальної техніки, в яких
обробляється та/або озвучується інформація з обмеженим доступом.

VІ. Питання надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення
1. Витяг з таблиці позивних посадових осіб.
2. Відомості за сукупністю всіх показників щодо технічного стану та
готовності територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення
цивільного захисту.
3. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок
переведення органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого
самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах
особливого періоду, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
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4. Відомості щодо організації, побудови системи зв'язку територіальної
підсистеми ЄДСЦЗ, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
5. Відомості про радіоданні радіомереж КХ, крім відомостей, що становлять
державну таємницю.
6. Відомості щодо організації чергування на
облдержадміністрації та забезпечення їх функціонування.

пунктах

управління

7. Відомості за окремими характеристиками запасних пунктів управління
облдержадміністрації, зокрема обсяги матеріально-технічних засобів, систему їх
охорони та оборони, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
8. Класифікація сховищ та протирадіаційних укриттів за відповідними
класами та групами.
9. Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту особливого
періоду, що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови населених
пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
10. Зведені відомості за сукупністю показників про кількість, загальну площу,
місткість та інші технічні характеристики захисних споруд цивільного захисту за
область.
11. Відомості за сукупністю всіх показників щодо радіаційного та хімічного
захисту на території області.
12. Відомості за сукупністю всіх показників щодо хімічно небезпечних
об'єктів, які віднесені до І-ІІ ступенів хімічної небезпеки, за область (місце
розташування об'єкта, кількість та умови зберігання небезпечних хімічних
речовин, масштаби можливого хімічного забруднення та очікувані втрати
населення при аварії на хімічно небезпечному об'єкті).
13. Відомості про заходи цивільного захисту на особливий період за райони,
територіальні громади, визначені підприємства, установи, організації.
14. Відомості щодо стану готовності функціональної підсистеми ЄДСЦЗ,
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ або її ланки та субланки до вирішення завдань
цивільного захисту в особливий період.
15. Відомості про основні показники стану цивільного захисту області.
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16. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та суб’єктів
господарювання до відповідних груп та категорій з цивільного захисту.
17. Відомості про заходи з евакуації населення, матеріальних та культурних
цінностей в особливий період, крім відомостей, що становлять державну
таємницю, зокрема заходи з евакуації для забезпечення функціонування системи
управління державою на особливий період та евакуація населення, матеріальних
та культурних цінностей.
18. Відомості за сукупністю показників (кількість особового складу, техніки,
маршрути руху, місця дислокації, райони виконання завдань (робіт), порядок
управління, взаємодії) щодо залучення сил та засобів територіальної підсистеми
ЄДСЦЗ до виконання (у складі сил та засобів, які залучаються та беруть
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення)
завдань (робіт) за призначенням у районі (місці) проведення комплексу заходів
антитерористичної операції, у цілому за територіальну підсистему ЄДСЦЗ.
19. Відомості за сукупністю показників (час, дата, об'єкт проведення
командно-штабного або тактико-спеціального навчання з антитерористичної
тематики, кількість залученого особового складу, техніки, відомості про
чисельний склад територіальної підсистеми ЄДСЦЗ) щодо участі сил та засобів
територіальної підсистеми ЄДСЦЗ у заходах з антитерористичної діяльності, крім
відомостей, що становлять державну таємницю.
20. Відомості щодо організації та порядку дій територіальної підсистеми
ЄДСЦЗ за рівнями терористичних загроз.
21. Відомості за сукупністю всіх показників про обсяги, номенклатуру, зміст
документів страхового фонду на: об’єкти і продукцію оборонного та
мобілізаційного призначення; потенційно небезпечні об’єкти, об’єкти систем
життєзабезпечення населення, аварії на яких можуть призвести до надзвичайних
ситуацій техногенного характеру державного та регіонального рівня, крім
відомостей, що становлять державну таємницю.
VII. Питання житлово - комунального господарства та
будівництва
1. Відомості про організацію охорони в цілому та конкретно об’єктів

теплопостачання та стан захисту джерел водопостачання по об’єкту, місту,
району, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
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2. Відомості, що розкривають схеми діючих та резервних водозаборів з

артезіанських свердловин або з відкритих водоймищ (рік), які призначені для
забезпечення подавання води до комунальних водоводів по об’єкту, місту, району.
3. Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих

або підземних резервних джерел водозабезпечення, які призначені для подавання
води до комунальних водоводів по об’єкту, місту, району.
4. Відомості про інженерно-технічні заходи, розголошення яких може

призвести до порушення стійкого водо,- теплопостачання та каналізації по
об’єкту, місту, району.
5. Топографічні зйомки М 1:2000, М 1:1000, абриси та кроки до них, якщо

вони дають можливість визначити місцезнаходження діючих головних споруд,
насосних станцій, гідротехнічних споруд (гребель, дамб), крім відомостей, що
становлять державну таємницю.
VIII. Питання міжнародного співробітництва
1. Відомості, які розкривають порядок охорони інформації з обмеженим

доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.
2. Відомості, які пов’язані з офіційними візитами до Запорізької області

перших осіб іноземних держав, крім відомостей, що становлять державну
таємницю.
IX. Питання виконання місцевих бюджетів
1. Відомості щодо видатків місцевих бюджетів, спрямованих на забезпечення
виконання завдань в галузі оборонної роботи, здійснення заходів, пов’язаних з
територіальною обороною та цивільним захистом населення на території
Запорізької області.
2. Відомості щодо здійснення казначейського обслуговування бюджетних
установ на території населених пунктів Запорізької області, на яких органи влади
не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.
3. Інші відомості щодо видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів
правового режиму воєнного стану.
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X. Інші відомості
1. Відомості щодо результатів внутрішніх аудитів, проведених Відділом

внутрішнього аудиту облдержадміністрації (питання внутрішнього аудиту).
2. Відомості, які містяться в матеріалах службових розслідувань стосовно

державних службовців за результатами втрати документів з грифом «Для
службового користування» та розголошення службової інформації.
3. Плани об’єктів (адміністративних будівель) облдержадміністрації та її

структурних підрозділів з нанесеними схемами мереж зв’язку, сигналізації,
електроживлення, освітлення та комп’ютерних систем.
____________________________
Керівник апарату
облдержадміністрації

Зінаїда БОЙКО

