
   
УКРАЇНА  

 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 
від _16.03.2017__  № __64____ 
                               м.Покровськ 

 
Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, і 
яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» 
 
 З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року  
№ 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до 
публічної інформації», керуючись статтями 40, 59, 73 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію і 

яким надається гриф «Для службового користування», що додається. 
 
2. Керівникам відділів, структурним підрозділам Покровської міської ради та 

її апарату забезпечити впорядкування роботи з документами, які містять відомості, 
що становлять службову інформацію та визначені Переліком. 

 
3. Рішення виконавчого комітету від 20.10.2011 №498 «Про затвердження 

Переліку відомостей, що становлять службову інформацію» вважати таким, що 
втратило чинність. 

 
 4. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на відділ із 
загальних питань міської ради (Борисова), контроль за виконанням рішення 
покласти на керуючого справами виконкому  ради  Жук А.В. 
 

 

 

В.о. міського  голови         І.В.Сущенко 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету  
від _16.03.2017__  № __64____ 

 

ПЕРЕЛІК 
відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф 

обмеження доступу "Для службового користування" 
 
1. Розпорядчі документи з питань зв'язку, виписки з радіоданих при ліквідації 

надзвичайних ситуацій в мирний час, а також на навчаннях та тренуваннях. 
2. Відомості щодо технічного стану та готовності по кожній окремій системі 

оповіщення. 
3. Акти інспекторських перевірок з питань цивільного захисту та техногенної 

безпеки області. 
4. Відомості щодо планів переведення підприємств, установ та організацій з 

роботи в мирний час на роботу в умовах особливого періоду, крім тих, що 
виробляють озброєння, боєприпаси, військову техніку та спеціальні вироби до них. 

5. Проекти розпорядчих документів мобілізаційного плану, штатні розписи 
управлінь, відділів та положення про них на особливий період в 
облдержадміністрації, райдержадміністраціях, виконкомах міських рад. 

6. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційний план 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій усіх форм власності 

7. Номенклатури, рівня накопичення, фактичної наявності, місць зберігання 
матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в райдержадміністраціях, 
виконкомах міських рад, на підприємствах, в установах, організаціях, які не задіяні 
у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних 
комплектувальних виробів до них 

8. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, 
організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, 
боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них. 

9. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації 
фахівців облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів міських рад з 
питань мобілізаційної підготовки. 

10. Документи (інформації, довідки, зведення) про збереження, утримання, 
розбронювання та реалізацію розброньованих матеріально-технічних цінностей 
мобрезерву. 

11.  Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану 
місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, 
підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в 
особливий період. 

12.  Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок 
переведення місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, 
підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду. 

13. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, 
обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та 
захисту місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування. 



14. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на 
мобілізаційну підготовку райдержадміністрацій, виконкомів міських рад, 
підприємства, установи, організації. 

15. Прогнози на надзвичайні ситуації та засоби ліквідації їх наслідків, необхідні 
сили, матеріально-технічні ресурси області, району, міста. 

16. Плани цивільної оборони області, управління облдержадміністрації, району, 
міста на мирний час. 

17. Положення про режимно-секретний орган (далі - РСО), функціональні 
обов'язки працівників РСО виконкомів міських рад. 

18. Відомості щодо знищення конкретних матеріальних носіїв секретної 
інформації (акти на знищення). 

19. Інструкція про порядок охорони державної таємниці, а також іншої 
інформації з обмеженим доступом. 

20. Відомості щодо організації охорони конкретних об'єктів режимно-секретної 
діяльності (приміщень, зон, територій).  

21. Акти за результатами обстеження зазначених об'єктів. 
22. Акти перевірок РСО установами вищого рівня, управлінням СБУ в 

Донецькій області. 
 
 
 
Керуючий справами виконкому  
ради          А.В.Жук 


