
 
ПЕРЕЛІК 

відомостей, які містять службову інформацію, що утворюється або 
знаходиться у володінні, користуванні чи розпорядженні департаменту 

фінансів облдержадміністрації  
 
 

1. Загальні відомості. 
 

  1) Відомості щодо організації та результатів проведення службових 
розслідувань щодо конкретних фактів витоку службової інформації. 

2) Документи, що містять службову інформацію інших державних 
органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій. 

3) Реєстраційно-облікові документи діловодства «ДСК», додатки до 
Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення 
документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову 
інформацію,  3, 4,  5, 6, 12. 

 
2. Технічний захист інформації. 

 
1) Відомості про створення та функціонування комплексної системи 

захисту інформації. 
2) Відомості за окремими показниками про планування, організацію, 

запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації 
технічного захисту інформації щодо об’єкта інформаційної діяльності, 
інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-
телекомунікаційної  системи, які не підпадають під дію ЗВДТ. 

3) Модель загроз об’єкта інформаційної діяльності райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів, які не підпадають під дію ЗВДТ. 

4) Інформація, яка містить відомості про обстеження та категоріювання 
об’єктів, де циркулює інформація, що становить державну таємницю та 
службову інформацію. 

5) Акти категоріювання та обстеження об’єктів інформаційної діяльності. 
6) Узагальнені відомості про комплексну систему інформації ІУ категорії 

в автоматизованій системі (АС-1). 
 

3. Оборонна та мобілізаційна робота. 
 

1) Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки 
та мобілізації. 

2) Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за місцевими 
органами виконавчої влади, іншими органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, яким 
встановлено мобілізаційні завдання, які не підпадають під дію ЗВДТ. 

3) Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого 
функціонування місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого 



самоврядування, а також підприємства, установи і організації області, які не 
підпадають під дію ЗВДТ. 

4) Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ і 
організацій, які не підпадають під дію ЗВДТ. 

5) Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного 
плану районної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, 
установи і організації області. 

6) Відомості (за окремим показниками) про заходи мобілізаційної 
підготовки та мобілізаційного плану місцевого органу виконавчої влади, іншого 
державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і 
організації області щодо забезпечення життєдіяльності населення в особливий 
період. 

7) Відомості (за окремими показниками) про організацію оповіщення, 
управління і зв’язку, порядок переведення місцевого органу виконавчої влади, 
іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, а також 
підприємства, установи і організації області на режим роботи в умовах 
особливого періоду. 

8) Відомості (за окремими показниками) про потребу в асигнуваннях та 
фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку районної державної 
адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і 
організацій області. 

9) Відомості про запасні пункти управління, які не підпадають під дію 
ЗВДТ. 

 
 
 
 

Начальник відділу аналізу виконання  
місцевих бюджетів, захисту інформації 
та інформаційних технологій        В.О.Мищик 
 


