ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
13.09.2013№ 600
(у редакції наказу ДСНС України
30.12.2013 № 800)

ПЕРЕЛІК
Службової інформації ДСНС України,
якій надається гриф обмеженого доступу
“Для службового користування”
Відомості, яким надається гриф обмеженого доступу
“Для службового користування”

Відмітка про
зміну грифа
обмеженого
доступу

1

2

3

1.
2.

Перелік режимних приміщень (зон, територій)
Акти про придатність приміщення (зони, території) для
проведення конкретних видів секретних робіт
Номенклатура секретних справ
Експертний висновок державного експерта з питань таємниць
про наявність відомостей, що становлять державну таємницю
Протокол засідання експертної комісії з питань державної
таємниці про наявність відомостей, що становлять державну
таємницю
Акти перегляду грифів секретності документів та інших
матеріальних носіїв секретної інформації
Журнали обліку вхідних і підготовлених секретних документів,
реєстрації облікових карток громадян про надання допуску до
державної
таємниці,
інвентарного
обліку
письмових
зброшурованих матеріалів, обліку секретних видань
Акти на знищення секретних документів і справ
Відомості, що зберігаються на ідентифікаторах комплексів
засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу, за
винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці

№
з/п

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10. Відомості про планування, організацію запровадження заходів,
фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони
державної таємниці, які не підпадають під дію Зводу відомостей,
що становлять державну таємницю
11. Акти квартальних та річних перевірок наявності секретних
документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації
12. Порядок надання доступу до державної таємниці
13. Листування, нормативно-розпорядчі документи з питань
оформлення допуску до державної таємниці
14. Облікова картка громадянина про надання допуску та доступу до
державної таємниці
15. Номенклатура посад працівників, перебування на яких потребує
оформлення допуску до державної таємниці
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16. Відомості про організацію, результати службових розслідувань
за фактами розголошення державної таємниці, втрат
матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень
режиму секретності
17. Відомості щодо оформлення та надання допуску до особливих
робіт
18. Облікова картка фізичної особи, якій надано допуск до
виконання особливих робіт
19. Відомості щодо переліку приміщень (об’єктів), функціональне
призначення яких передбачає обіг таємної інформації
20. Акти категоріювання об'єктів, на яких циркулює інформація з
обмеженим доступом
21. Акти обстеження придатності об'єктів, на яких циркулює
інформація з обмеженим доступом.
22. Відомості щодо засобів обробки інформації з обмеженим
доступом на конкретному об’єкті, які не підпадають під дію
Зводу відомостей, що становлять державну таємницю
23. Відомості щодо заходів технічного захисту інформації на
конкретному об’єкті або в конкретній інформаційній
(інформаційно-телекомунікаційній) системі, які не підпадають
під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю
24. Відомості про інформаційну (інформаційно-телекомунікаційну)
систему, що призначена для обробки інформації з обмеженим
доступом, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що
становлять державну таємницю, володіння якими надає
можливість зловмиснику реалізувати загрози інформації в
системі
25. Розпорядження по зв'язку при ліквідації надзвичайної ситуації
мирного часу
26. Схеми організації зв'язку територіальних підрозділів та
підрозділів безпосереднього підпорядкування ДСНС України
27. Витяги з переліку телефонних та телеграфних постійно діючих
каналів (а також за паролями "Каштан" та "Стихія")
28. Пояснювальні записки до планів та схем зв'язку, які розкривають
побудову системи зв'язку ДСНС України в мирний час
29. Виписки з таблиці позивних посадових осіб
30. Оперативно-технічна документація бойових постів на вузлах
зв'язку
31. Виписки з радіоданих радіомереж КХ
32. Відомості з питань організації та забезпечення безпеки
спеціальних видів зв'язку, якщо ці відомості не становлять
державної таємниці
33. Відомості щодо перспектив та стратегій розвитку систем
спеціального зв'язку, порядок забезпечення режиму безпеки в
ході їх реалізації, крім тих що становлять державну таємницю
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34. Відомості про зміст заходів, фактичний стан, планування,
наявність недоліків в організації, забезпечення безпеки
спеціальних видів зв’язку та криптографічного захисту
інформації, якщо ці відомості не становлять державної таємниці
35. Відомості про номенклатуру, тактико-технічні характеристики
засобів криптографічного захисту секретної інформації, якщо ці
відомості не становлять державної таємниці
36. Відомості про залучення фахівців органів ДСНС України до
роботи із засобами криптографічного захисту інформації і
ключовими даними та допуск (доступ) до них
37. Відомості про порядок поводження з матеріальними носіями
інформації,
яка
оброблена
з
використанням
засобів
криптографічного захисту інформації, якщо ці відомості не
становлять державної таємниці
38. Переписка з питань оформлення допуску до шифрробіт,
навчання та спеціальної підготовки особового складу
спеціалістів СПЗ, технічного обслуговування, ремонту,
списання, розбракування та знищення засобів КЗІ, які мають
гриф секретності, плани робіт підрозділів спеціального зв’язку,
акти (протоколи) прийому-передачі, перевірок наявності,
знищення документів з шифрувальної роботи та секретного
діловодства органів спеціального зв’язку
39. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного
плану, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що
становлять державну таємницю, щодо:
створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації,
реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;
виробництва та поставки технічних засобів та майна речової
служби в особливий період;
виробництва, закупівлі та поставки продовольства,
сільськогосподарської продукції в особливий період;
виробництва та поставки лікарських засобів та медичного
майна в особливий період;
виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в
особливий період;
мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво
продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;
кількості
автотранспортної,
дорожньо-будівельної,
підіймально-транспортної техніки, повітряних, морських та
річкових суден, залізничногорухомого складу, які підлягають
передачі до складу Збройних Сил України в місцевому органі
виконавчої влади, органі місцевого самоврядування;
забезпечення
виконавців
мобілізаційних
завдань
матеріально-технічними, сировинними та енергетичними
ресурсами в особливий період;
виробництва ветеринарного майна та технічних засобів;
створення та накопичення нестандартного обладнання та
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40.

устаткування на особливий період;
показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами
потреб галузей національної економіки на особливий період;
підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;
надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших
послуг в особливий період;
виробництва
найважливішої
цивільної
промислової
продукції в особливий період;
номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних
цінностей мобілізаційного резерву в центральному або
місцевому органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, на підприємстві, в установі, організації, які не
задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової
техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;
капітального будівництва в особливий період;
створення страхового фонду документації для забезпечення
виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в
особливий період;
потреби
сільського
господарства
в
хімічних
і
мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах
в особливий період
Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної
підготовки національної економіки
Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових
актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки
Відомості про військовозобов'язаних, заброньованих за
центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими
державними органами, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в
особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів,
військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них
Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого
функціонування місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, а також підприємств, установ,
організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві
озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних
комплектуючих виробів до них
Відомості про стан мобілізаційної готовностіпідприємств,
установ, організацій, які не задіяні в особливий період у
виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки,
спеціальних комплектуючих виробів до них
Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення
кваліфікації фахівців центральних та місцевих органів
виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки
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46. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок,
транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним
Силам України, іншим військовим формуванням в особливий
період
47. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на
програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в
автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки
національної економіки
48. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи
України в особливий період у частині, що стосується районної
державної адміністрації, органу місцевого самоврядування,
окремого підприємства
49. Відомості
про
заходи
мобілізаційної
підготовки
та
мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органу
місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації
50. 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
51. Відомості про проведення навчальних зборів з працівниками
мобілізаційних підрозділів (місце та час проведення, тематика
занять)
52. Відомості
щодо
перевірки
мобілізаційної
підготовки
територіальних органів управління та навчальних закладів МНС
України, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що
становлять державну таємницю
53. Відомості
про
заходи
мобілізаційної
підготовки
та
мобілізаційного плану органу державної влади, іншого
державного органу, органу місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення
населення в особливий період
54. 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, які не підпадають під дію Зводу відомостей,
що становлять державну таємницю
55. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів
управління,
обсяги
матеріально-технічних
засобів,
продовольства, систему їх охорони та захисту органу державної
влади, іншого державного органу, органів місцевого
самоврядування, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що
становлять державну таємницю
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56. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної
підготовки місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого
самоврядування, окремого підприємства, установи, організації
57. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові
витрати на мобілізаційну підготовку місцевого органу
виконавчої
влади,
органу
місцевого
самоврядування,
підприємства, установи, організації
58. Відомості про заходи цивільного захисту на особливий період
районів, міст, районів у містах, підприємств, установ, організацій
59. Відомості про порядок, критерії та правил віднесення міст до
відповідних категорії з цивільного захисту
60. Зведені відомості про стан підготовки цивільного захисту
України на рік, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що
становлять державну таємницю
61. Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту, що
плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови
населених
пунктів
та
відповідних
адміністративнотериторіальних одиниць
62. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та
об’єктів національної економіки до відповідних категорій з
цивільного захисту
63. Відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні
напрямки розвитку інженерно-технічних заходів цивільного
захисту особливого періоду, що плануються (реалізовані) у
генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних
адміністративно-територіальних одиниць
64. Зведені відомості за окремими показниками про кількість,
загальну площу та місткість захисних споруд цивільного захисту
за область
65. Відомості щодо розташування залишків хімічної зброї,
затопленої у виключній (морській) економічній зоні України.
66. Відомості про організацію реагування та дій у разі виникнення
аварій на об'єктах, що мають стратегічне значення для економіки
і безпеки держави
67. Відомості про час та маршрут транспортування вибухових
речовин та засобів підриву, вибухонебезпечних предметів, а
також місця їх знищення та знешкодження
68. Програми професійної підготовки особового складу сил
цивільного захисту
69. Відомості про участь у заходах з антитерористичної діяльності,
які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять
державну таємницю
70. Відомості про антитерористичні заходи на об'єктах поводження з
радіоактивними відходами, які не підпадають під дію Зводу
відомостей, що становлять державну таємницю
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71. Відомості про організацію радіолокаційного забезпечення
польотів авіації ДСНС України
72. Відомості про організацію зв’язку і радіотехнічного
забезпечення польотів авіації ДСНС України
73. Інструкції оперативним черговим ДСНС України та ГАКЦПР
щодо дій при отриманні сигналів оповіщення про проведення
заходів стосовно державної системи радіолокаційного
розпізнавання об’єктів
74. Відомості про кількість військовозобов'язаних, заброньованих за
підприємствами, установами та організаціями ДСНС України
75. Відомості про кількісний та якісний склад резерву служби
цивільного захисту за орган (підрозділ)
76. Штати воєнного часу органів та підрозділів Оперативнорятувальної служби цивільного захисту
Примітки: 1. Документам, справам, виданням та іншим матеріальним носіям, які містять
відомості з питань мобілізаційної підготовки, надається гриф обмеження
доступу “ДСК” з позначкою “Літер “М”.
2. Пересилання мобілізаційних документів здійснюється із зазначенням на
пакеті, крім грифа “ДСК”, позначки “Літер “М”.

Директор Адміністративного
департаменту

В.В. Гончаров

