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ОБЛАСНА ДЕРiltАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ

нАкАз
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ня Перелiку вidомосmей,
овляmь службову iнформацiю у

е ко н о lуtiч н о zo р о з в umку
о бласноt depHcaBHoi аdмiнiсmрацii

Вi|лповiЛно до законiв Украiни оПро мiсцевi державнi адмiнiстрацii>>,
пПро F9.rуп до публiчноi iнформацii>, Указу Президента Украiни
вiл 05.0{.2011 Ns 54712011 кПитання забезпечення органами виконавчоi влади
доступУ дО публiчнОi iнфорМацiТ>>' наказУ в. о. директора ,.Щепартаменту
економtJrногО розвиткУ ЧернiгiвськоТ обласноi державноi адмiнiстрацiТ

:i4 15 .ТiИПНЯ 202| рокУ J\Ъ 20 пПро комiсiю з питань роботи iз службо"оо
tнформащlею> та з метою упорядкування роботи з документами, якi мiстять
службову iнформацiю

наказую:

1. РаТверДИти Перелiк вiдомостей, що становлять службову iнформацiю у.
департаJrлентi економiчного розвитку Чернiгiвськот обласноi державноi,
адмlнlстрацll, що додасться.

2. РiДПовiдно до затвердженого Перелiку вiдомостей, що становлять
СЛУЖбОв[ iнформацiю у .Щепартаментi економiчного розвитку Чернiгiвськоi,
ОбЛаСнОrJ державноТ адмiнiстрацii керiвникам структурних пiдроздiлiв
!епартафенту економiчного розвитку Чернiгiвськоi обласноi державноТ
аЛМiНiСТРацii забезпечити перегляд документiв, справ та iнших матерiальних
HociiB jнфОрмацiТ, якi знаходяться у користуваннi чи розпорядженнi
вiдповiдfiого структурного пiдроздiлу i привести ik облiк у вiдповiднiсть з
Iнструкr]iею про порядок облiку, зберiгання i використання документiв, справ,
ВИДаНЬ Та iнших матерiальних HociiB iнформацii, якi мiстять службову
iнформа!дiю.

3. Рзяти до вiдом&, що порядок ведення облiку, зберiгання, використання
i зничýння документiв та iнших матерiальних HociiB iнформацii, що мiстять
службов}, iнформацiю, регулюсться розпорядженням голови Чернiгiвськоi
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i державноi адмiнiстрацii <про затвердження Iнструкцii про порядок
облiку, зберiгання, використання i знищення документiв та iнших
lних носiiъ iнформацii, що мiстять службову iнформацiю> вiд 27
016 року J\Ъ 83l.

персон€Lлом,

цього наказу на

11>.

Контроль за виконанням наказу зчLJIишаю за собою.

,/rо Свiтлана ПОЛТОРАЦЪКА

Структурним
ькоI обласноi

аказу.

Головному спецiалiсту вiддiлу управлiння
ВУ BiKTopy Юрiйовичу, забезпечити оприлюднення

офiцi му веб-сайтi Щепартаменту.
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лютого 20|7 року Jф 8 uПро затвердження Перелiку службовоi

пiдроздiлами Щепартаменту економiчного розвитку
державноi адмiнiстрацii забезпечити виконання вимог

ф

вiд
iHd



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ в.о. директора
,,Щепартаменту економiчного
розвитку Чернiгiвськоi обласноi

державноi адмiнiстрацii

в\д <rУ6r, липня 2О2l року }lb 2l

Перелiк вiдомостей,
що становлять службову iнформацiю

у Щепартаментi економiчного розвитку
Чернiгiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацii

1. Пumання мобiлiзацiйноi mа оборонноi робоmu
(за вuняmком iнфор,uацit iз цuх пLlmань, яка вкJIючена do звоdу вidоtwосmеЙ, tцо

сmановляmь dержавну mаел4нuцю YKpaiHu (ЗВlТ))

1.1. Вiдомостi про заходи мобiлiзацiйноТ пiдготовки, мобiлiзацiйногсl
плану мiсцевих органiв виконавчоТ влади, органiв мiсцевого самоврядування'
пiдприемств, установ i органiзацiй ycix форп,r власностi щодо:

1) cTBopeHHrI, розвитку, утримання, передачi, лiквiдацii, реалiзацii Tat

фiнансування мобiлiзацiйних потужностей;
2) виробництва та поставки технiчних засобiв та майна речовоi служби rl

особливий перiод;
3) виробництва, :закупiвлi та поставки продовольства, сiльськогосподарськоf

продукцii в особливий перiод;
4) виробництва та поставки лiкарських засобiв та медшIного майна в

особливий перiод;
5) виробництва та поставки п€lливно-мастильних матерiалiв в особливиii

перiод;
6) мобiлiзацiйних завдань (замовлень) на виробництво продукцii, виконаннrl

робiт, наданшI послуг в особливий перiод;
7) кiлькостi автотранспортноТ, дорожньо-будiвельноi, пiдiймально-

транспортноi технiки, яка пiдлягае передачi до скJIаду Збройних Сил Украiни, в
мiсцевому органi виконавчоi влади, органi мiсцевого самоврядуваннrI;

S) забезпечення виконавцiв мобiлiзацiйних завдань матерiально-

технiчними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий перiол;
9) виробництва ветеринарного майна та технiчних засобiв ветеринарнОi

медицини в особливий перiод;
10) ствоРеннЯ та накоПиLIенн;I нестандартного обладнання та ycTaTKyBaHHj{

на особливий перiод;
11) показникiв iз праui та кадрiв, джерел забезпеченш кадрами потреб

гаlryзей нацiональноi економiки на особливий перiод;



1.9. Вiдомостi, якi мiстяться в експлуатацiйнiй документацii на програмнi
засоби та комплексну систему захисту iнформацii в автоматизованих системах
iз питань мобiлiзацiйноi пiдготовки.

1.10. Вiдомостi про функцiонуваннrl единоi транспортноi системи Украiни
в особJIивий перiод у частинi, що стосуетъся районноi державноi адмiнiстрацii,
органу мiсцевого самоврядування, окремого пiдприемства.

1.11. Вiдомостi про заходи мобiлiзацiйноТ пiдготовки та мобiлiзацiйного
плану районноi державноI адмiнiстрацiТ, органу мiсцевого самоврядування,
пiдприемства, установи, органiзацii.

1.12. Вiдомостi ttро виробничi потужностi, обсяги, технологiю виробництва,

матерiа_гriв, якi передбачаються використовувати для виготовлення озброенНЯ.

боеприпасiв, вiйськовоi технiки, спецiальних комплектуючих виробiв до них:

щодо пiдприсмства, ус|танови, органiзацii.
1.13. Вiдомостi про заходи мобiлiзацiйноi пiдготовки районноi державнОi.

адмiнiстрацii, органу мiсцевого самоврядування, пiдприемства, усТанОВИ,
органiзацii щодо життезабезпечення населення в особливий перiод.

1.14. Вiдомостi за окремими показниками про органiзацiю оповiщенНЯ,

управлiння i зв'язку, порядок переведеншI структурних пiдроздiлiв ОблаСнОlL

державноi адмiнiстрацii, районноi державноi адмiнiстрацii, орГану мiсЦеВОГСl

самоврядування, пiдприсмств, установ, органiзацiй на режим робОти В УМОВаХ
особливого перiоду.

1.15. Вiдомостi про дислокацiю, характеристики запасних пУнКтiВ

управлiння районноi державноi адмiнiстрацii (органу мiСЦеВОГСl

самоврядування), обсяги матерiально-технiчних засобiв, продовольства,

систему ix охорони та захисту.
1.16. Вiдомостi про довгостроковi та рiчнi програми мобiлiзацiЙноi

пiдготовки мiсцевого органу виконавчоi влади, органу мiсцевогсl
самоврядування, окремого пiдприемства, установи, органiзацii.

|.l7. Вiдомостi про потребу в асигнуваннях та фактичнi фiнансов,i
витрати на мобiлiзацiйну пiдготовку районноi державноi адмiнiстрацii, орГаН)/

мiсцевого самоврядування, пiдприемства, установи, органiзацii.

2. Пumання наdзвuчайнuх сumуацiй mа цuвiльноzо захuсmу насеЛеННЯ

2.1. Вiдомостi про органiзацiю оповiщення, управлiння i зв'язку,

порядоК переведеннЯ органу державноi влади, органу мiсцевог<l

самоврядування, пiдприемства, установи, органiзацii на режим роботи в умовах
особливою перiоду, KpiM тих, що становлять державну таемницю.

2.2. Вiдомостi про порядок, критерii та правила вiднесення мiс,г

та суб'ектiв господарювання до вiдповiдних груп та категорiй з цивiльног<>

захисту.

z.з. Вiдомостi про заходи з евакуацiт населення, матерiальних

та культУрниХ цiнностей в особливиЙ перiод, KpiM тих, що становлять державну

таемницю.



12) пiдготовки фахiвuiв у закJIадах освiти на особливий перiод;
13) надання медичних, транспортних, поштових, телекомунiкацiйних,

житлово-комунаJIьних, побутових, ремонтних та iнших послуг в особливий
перiод;

14) виробництва найважливiшоТ цивiльноТ промисловоI продукцii в

особливий перiод;
15) номенклат},ри, обсягiв (норм), мiсцъ зберiгання матерiальних

цiнностей мобiлiзацiйного резерву в мiсцевому органi виконавчоi влади, На.

пiдприемствi, в ycTaHo.Bi, органiзацii;

16) капiтального будiвництва в особливий перiод;
17) створення страхового фо*rду документацii для забезпеченняi

виробництва продукцiТ, виконання робiт, надання послуг в особливий пеРiОД;

18) потреби сiльського господарства в хiмiчних i мiкробiологiчних.
засобах захисту рослин, мiнеральних добривах в особливий перiод;

19) перелiки документiв i справ, що пiдлягають передаванню дс)

,Щержавного apxiBy Чернiгiвськоi областi, вивезенню на мiсце еВаКУаUii,

знищенню або з€шишенню на мiсцi в особливий перiод;
20) списки працiвникiв, вiдповiдальних за облiк i зберiгання документiв -i

справ, що пiдляг&ютL евакуацii, ix транспортування та охорону в ДОРОЗi, ct

такоЖ на знищення або передавання до ,Щержавного apxiBy Чернiгiвсько.i
областi в особливий перiод.

1.2. Вiдомостi про методичнi матерiали з питань мобiлiзацiйноТ пiдготовКрt

та мобiлiзацii нацiональноi економiки.

1.3. Вiдомостi про результати перевiрок мiсцевих органiв виконаВЧО[

влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприемств, устаноВ i ОРГаНiЗаЦiii

щодо виконання ними законiв, iнших норматиВно-правових aKTiB З ПИТоНIr

мобiлiзацiйноi пiдготовки та мобiлiзацii нацiональноi економiки.

I.4. Вiдомостi про кiлькiсть вiйськовозобов'язаних, заброньованих Зil

райдержадмiнiстрацiями, iншими державними органами, органами мlсцевогt)

самоврядування, пiдприемствами, установами, органiзацiями.

1.5. Вiдомостi про заходи, якi запланованi або здiйснюЮтЬСЯ ДЛ'I

забезпечення сталого функцiонування економiки регiон;r
(райдержадмiнiстрацii, органу мiсцевого самоврядуванIuI, пiдпРИеМСТВа,

установи, органiзацiТ) в умовах особливого перiоду.
1.6. Вiдомостi про стан мобiлiзацiйноi пiдготовки та piBeHb мобiлiзацiйноI

готовностi пiдприсмств, установ, органiзацiй, якi залучаються до виконанн;I

мобiлiзацiйних завдань (замовлень).

I.7. Вiдомостi про органiзацiю та порядок роботи KypciB пiдвищенн:П

квалiфiкацiТ фахiВцiв мiсцевих оргаНiв виконавчоi влади з питань мобiлiзацiйноп

пiдготовки.
1.8. ВiдомосТi про видiлення будiвелъ, споруД, земельних дiлянок:,

транспоРтниХ та iншиХ матерiаЛьно-техНiчниХ засобiв Збройним Силам УкраТни,

iншим вiйськовим формуванням в особливий перiод.



3. Технiчнuй захuсm iнформацi|i

3.1. Вiдомостi з питань технiчного захисту iнформацii, вимога щодо
ЗахисТУ якоi встановлена законодавством, якщо вони не розкривають нормII
(вимоги) та методики контролю технiчного захисту iнформацii, KpiM тих, щ0
становлять державну,гаемницю.

З.2. Вiдомостi про планування, органiзачiю запровадження заходiв,
вихiднi данi, факти.тний стан, наявнiсть недолiкiв в органiзацiI захист)/
iнформацii щодо окремого об'скта iнформацiйноi дiяльностi, iнформацiйноi,
телекомунiкацiйноТ, iнформацiйно-телекомунiкацiйноi системи, де циркулю(j
(або передбачена циркуляцiя) iнформацiя з обмеженим доступом, вимога щодtr
захисту якоi встановJIена законодавством, KpiM тих, що становлять державн)/
таемницю, а також в<lлодiння якими дае змогу iнiцiювати несанкцiонованi дii
щодо цiеi iнформацiТ, яка оброблясться в iнформацiйн,iй, телекомунiкацiйнiй,
iнформацiйно-телекоплунiкацiйнiй системах.

З.3. Вiдомостi про змiст заходiв, склад засобiв комплексу технiчного
захисту iнформацii або комплексноi системи захисту iнформацiI, призначени)(
для захисту iнформацii, з обмеженим доступом, н& конкретному об'ектi
iнформацiйноi дiялъностi або в конкретнiй iнформацiйнiй (автоматизованiй),
телекомунiкацiйнiй члл iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системi.

З.4. Вiдомостi про роботи з технiчного захисту iнформацii, виконанi
суб'ектами господарювання згiдно з отриманими лiцензiями, якщо вони н(э

стосуються KoHKpeTHIlx об'ектiв i не розкривають норми ефективностi захистlr
iнформацii, вимога щодо захисту якоi встановлена законом, методики контролк)
ефективностi технiчного захисту секретноТ iнформацii, вимоги iз забезпеченнlц
технlчного захисту секретноi iнформацii.

3.5. Вiдомостi про чиннi в ,.Щепартаментi економiчного розвитк)/
ЧернiгiвськоТ обласноi державноТ адмiнiстрацiТ нормативнi документи з питан];
технiчного захисту iнr}ормацiТ.

3.6. Вiдомостi, lцо розкривають змiст aKTiB обстеження та категорiюваннJI
об'ектiв, де циркулюе iнформацiя, що становить державну таемницю.

3.7. Вiдомостi про склад та структуру, результати державноi експертизлл
комплексних систем захисту iнформацiT в iнформацiйно-телекомунiкацiйню<
системах, заходи, якi здiйснюються при iT проведеннi, способи (методи) i
порядок проведення цих заходiв, що мiстяться в матерiалах державню(
експертиз у сферi технiчного захисту iнформацii (що не становить державноТ
тасмницi), а також узагальненi вiдомостi щодо
aTecTaTiB вiдповiдн,эстi комплексних систем

ви данихl з ар е ес тр о в ан и )(

захисту iнформацiТ
iнформацiйно-телекоплунiкацiйних системах вимогам нормативних документiв.

3.8. Вiдомостi про створення та функцiонування комплексних систеI\4

захисту iнформацii (п.пани захисту iнформацii, моделi загроз).
3.9. Вiдомостi про експлуатацiю автоматизованих систем для обробкll

iнформацiТ з обмеженим доступом.
3.10. Вiдомостi про роботу (розмiщення) серверного та комунiкацiйногll

обладнання .Щепартаменту економiчного розвитку Чернiгiвськоi облаСНОi



Державноi адмiнiстрацii (в т.ч. кабелiв локаJIьноТ обчислювальноi мережi),
доступ до цього об;rаднання та баз даних (облiковi записи), органiзацiю,
структуру, топологiю локальноТ мережi, мережевого обладнання, апаратного та
програмного складу автоматизованих систем (cepBepiB, персон€Lпьни>i

комп'ютерiв), органiзацiю розподiленOгo дOступу д0 баз даних та
iнформацiйних pecypciB, вiдомостi, що розкривають змiст заходiв з реалiзацi'[
полiтики безпеки в irrформацiйнiй системi, iншi вiдомостi, якi е державнимрI
iнформацiйними ресурсами, що створюються, обробляються в автоматизованiii
системi класу З, володiння якими в сукупностi да€ змогу iнiцiюватлr
несанкцiонованi дii щодо iнформацii, яка обробляеться в iнформацiйнiй,
телекомунiкацiйнiй, iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системах.

4. KadpoBi пumання

4.1. Iнформацiя, що мiститься в особових та дисциплiнарних справах
державних службовчiв Щепартаменту економiчного розвитку Чернiгiвськоi
обласноi державноi адмiнiстрацii.

5. Слулtсбова iнформацiя

5.1. !о службовоТ в Щепартаментi економiчного розвитку Чернiгiвськоi
обласноТ державноi адмiнiстрацiТ напежить наступна iнформацiя:

5.1.1. Що мiститься в документах.Щепартаменту, якi становлятL
внутрiвiдомчу службову кореспонденцiю, доповiднi записки, рекомендацiТ,
якщо вони пов'язанi з розробкою напряму дiяльностi Щепартаменц/
економiчного розвитку Чернiгiвськоi обласноi державноI адмiнiстрацii або
здiйсненням ним контрольних, нагJuIдових функцiй, процесом прийняття

рiшень та внесення пропозицiй головi облдержадмiнiстрацii щодо прийняттlr
ним розпоряджень, а також розрахункових матерiалiв суб'сктilз
господарювання, якi розглядаються за дорученням керiвництвiл
облдержадмiнiстрацii i передують публiчному обговоренню таlабо прийнятткr

рlшень;

5.|.2 Стосовно сфери оборони краiни, яку не вiднесено до державноi
таемницi.

5.2. ,Щокументам, що мiстять iнформацiю, яка становить службов;g

iнформацiю, присвоюеться гриф "Для службового користування". ЩостУп дlЭ

таких документiв надаеться вiдповiдно до частини другоТ cTaTTi б Закоцg
УкраiЪи пПро доступ до публiчноТ iнформацii>.

В.о. директора
й,

Свiтлана ПОЛТОРАrpКlt


