
 
 

 
  ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 
 
від 

 
17.06. 

 
20 

 
22 

 
р. 

        
        м. Запоріжжя                                     

 
№ 

 
278 

 

  Про  затвердження    Переліку    відомостей,  що   становлять     службову              
  інформацію  в Запорізькій обласній державній  адміністрації 
 
 

         Керуючись статтями 6, 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», частиною другою статті 6 та статтею 9 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації», Указом Президента України від 05.05.2011           
№ 547/2011 «Про питання забезпечення органами виконавчої влади доступу 
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», зі 
змінами, та розпорядженням голови облдержадміністрації від 03.01.2017 № 1 
«Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, 
використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, 
що містять службову інформацію в апараті Запорізької обласної державної 
адміністрації», зі змінами, враховуючи рішення комісії з питань роботи із 
службовою інформацією в апараті Запорізької обласної державної 
адміністрації від 17.06.2022 № 2 щодо організації  роботи із службовою 
інформацією, 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 
       1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в 
Запорізькій обласній державній адміністрації (далі – Перелік відомостей) у 
новій редакції, що додається.   
                                                                                       
        2. Керівників структурних підрозділів Запорізької обласної державної 
адміністрації та її апарату забезпечити впорядкування роботи з документами, 
які містять відомості, що становлять службову інформацію та визначені цим 
Переліком відомостей.  
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         3. Керівників структурних підрозділів Запорізької обласної державної 
адміністрації та її апарату організувати роботу щодо вилучення для знищення 
документів з грифом обмеження доступу «Для службового користування» 
відповідно до вимог чинного законодавства.  
 

                                                  
       4. На період дії правового режиму воєнного стану у разі виникнення 
реальної загрози їх захоплення та неможливості їх вивезення в безпечні місця 
та з метою недопущення розголошення службової інформації здійснювати 
знищення документів, справ, видань, електронних носіїв з грифом обмеження 
доступу «Для службового користування» керуючись вимогами чинного 
законодавства.  

  
       5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 
облдержадміністрації від 08.06.2022 № 261 «Про затвердження Переліку 
відомостей, що становлять службову інформацію в Запорізькій обласній 
державній адміністрації».  
          
       6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 
апарату обласної державної адміністрації Зінаїду Бойко.  

  
  
Голова обласної державної  
адміністрації, начальник обласної  
військової адміністрації                            Олександр СТАРУХ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


