Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в
Регіональному сервісному центрі МВС у Волинській області
I. Загальні положення
1. Цей Перелік розроблений відповідно до Законів України «Про доступ
до публічної інформації», «Про Цивільну оборону України», Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про державну таємницю», «Про
інформацію», «Про захист персональних даних», постанови Кабінету
Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 «Про затвердження
Типової Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і
знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять
службову інформацію».
2. Документам, справам, виданням та іншим матеріальним носіям
інформації, яка в Регіональному сервісному центрі МВС України у
Волинській області (далі - РСЦ МВС) віднесена до категорії службової
інформації, присвоюється гриф обмеження доступу «Для службового
користування». На таких матеріальних носіях під грифом обмеження доступу
зазначається номер примірника.
3. Документам, справам, виданням та іншим матеріальним носіям, які
містять відомості з питань мобілізаційної підготовки, присвоюється гриф
обмеження доступу «Для службового користування» та позначка «Літер «М».
Орієнтовними критеріями для присвоєння позначки «Літер «М» документам
та матеріальним носіям інформації з грифом «Для службового користування»
є наявність у них інформації про заходи мобілізаційної підготовки та
мобілізаційного плану (конкретні цифрові показники, аналітичні та
методичні матеріали тощо), яка не містить відомостей, що становлять
державну таємницю. Позначка «Літер «М» не присвоюється актам перевірки
наявності матеріальних носіїв секретної інформації та актам про знищення
таких носіїв інформації.
4. Пересилання мобілізаційних документів здійснюється із
проставлянням на пакеті, крім грифа «ДСК», позначки «Літер «М».
Пересилати мобілізаційні документи в одному пакеті з документами, що не
стосуються мобілізаційних питань, забороняється.
5. Порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань
та інших матеріальних носіїв конфіденційної інформації з питань
мобілізаційної підготовки, що є власністю держави, здійснюється згідно з
вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року №
736 «Про затвердження Типової Інструкції про порядок ведення обліку,
зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних
носіїв інформації, що містять службову інформацію».
6. У разі необхідності внесення змін до цього Переліку обґрунтовані
пропозиції структурних підрозділів РСЦ МВС, подаються на розгляд комісії,
яка ухвалює відповідне рішення.
7. Грифи обмеження доступу присвоюються документам Міністерства
внутрішніх справ України, що містять службову інформацію інших

державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ
і організацій.
IІ. Перелік відомостей, що містять службову інформацію в
Регіональному сервісному центрі МВС у Волинській області
1. У сфері роботи з персоналом службовою інформацією є інформація,
що розкриває:
1) персональні дані (за сукупністю всіх відомостей: прізвище, ім'я, по
батькові, дата та місце народження, місце проживання, посада, найменування
органу, підрозділу) працівників установи, за винятком відомостей, які
віднесені до державної таємниці;
2) матеріали проведення перевірок осіб щодо застосування заборон,
передбачених Законом України "Про очищення влади", крім результатів
перевірок;
3) матеріали проведення перевірок відповідно до Закону України "Про
запобігання корупції", крім результатів перевірок.
2. У сфері мобілізаційної роботи та мобілізації службовою інформацією
є інформація, що розкриває:
1) відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної роботи та
мобілізації установи;
2) відомості про стан мобілізаційної роботи та мобілізації установи, за
винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;
3) відомості про військовозобов'язаних та заброньованих за установою;
4) відомості про стан мобілізаційної готовності установи;
5) документи з питань організації та ведення мобілізаційної роботи, крім
тих, що становлять державну таємницю;
6) відомості щодо підготовки фахівців у вищих навчальних закладах зі
специфічними умовами навчання;
7) відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного
плану (оперативно-мобілізаційних документів) установи;
8) перелік, структуру, порядок розроблення та оформлення
планувальних документів мобілізаційної готовності установи, крім тих, що
становлять державну таємницю;
9) відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної
підготовки установи, крім тих, що становлять державну таємницю;
10) відомості про організацію оповіщення (інформація про домашні,
мобільні телефони, місце проживання працівників), управління і зв'язку,
порядок переведення установи на режим роботи в умовах особливого
періоду;
12) розподіл персоналу установи за запасними пунктами управління
МВС;
13) відомості про запасні пункти управління МВС, крім тих, що
становлять державну таємницю;

14) питання підготовки, змісту і результатів проведення мобілізаційних
навчань (тренувань), за винятком відомостей, які віднесені до державної
таємниці;
15) потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на
мобілізаційну підготовку установ у мирний час;
16) заходи з виробництва та поставки в особливий період для установи
технічних, лікарських засобів, речового, медичного майна та паливномастильних матеріалів;
17) заходи з виробництва, закупівлі та поставки продовольства,
сільськогосподарської продукції установам в особливий період;
18) документи та заходи з надання медичних, транспортних, поштових,
телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших
послуг для забезпечення діяльності установи в особливий період;
19) поточні та перспективні плани розвитку та вдосконалення складської
бази непорушних запасів;
20) перелік оперативно-мобілізаційних документів, документів з
територіальної оборони та цивільного захисту установи на особливий період.
3. У сфері зв'язку та телекомунікаційних мереж службовою інформацією
є інформація, що розкриває:
1) інформацію про побудову, функціонування та особливості каналів
зв'язку, у тому числі відомчих та загального користування, між установами;
2) інформацію про параметри настроювання апаратного обладнання,
програмних засобів, паролів та кодів доступу, що використовуються при
побудові та функціонуванні телекомунікаційних мереж МВС;
3) інформацію, що розкриває структуру, топологію, технічні параметри,
особливості функціонування телекомунікаційної мережі МВС.
4. У сфері інформаційних технологій службовою інформацією є
інформація, що розкриває:
1) організацію, структуру, топологію, паролі доступу до централізованих
обліків, баз (банків) даних та програмно-технічних комплексів, які входять
до єдиної інформаційної системи МВС;
2) організацію, структуру, топологію, паролі доступу до централізованих
обліків, баз (банків) даних та програмно-технічних комплексів інших
інформаційно-телекомунікаційних систем системи МВС;
3) паролі доступу до централізованих обліків, баз (банків) даних та
програмно-технічних комплексів інформаційно-телекомунікаційних систем
органів державної влади, надані МВС.
5. У сфері охорони інформації з обмеженим доступом службовою є
інформація, що розкриває:
1) організацію та фактичний стан забезпечення охорони державної
таємниці, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;
2) систему охорони, перепускний, внутрішньооб'єктовий режим,
технічне обладнання режимних об'єктів, зон, приміщень, де здійснюються

роботи, пов'язані з державною таємницею, в умовах мирного часу, якщо при
цьому не розкриваються відомості, які віднесені до державної таємниці;
3) зміст інформації, яка вноситься до форм облікової документації
матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом, актів звірки їх
наявності, знищення, у тому числі з питань мобілізаційної підготовки,
територіальної оборони та цивільного захисту на особливий період, які не
містять відомостей, що становлять державну таємницю;
4) зміст, організацію, результати службових розслідувань за фактами
розголошення державної таємниці, втрат матеріальних носіїв секретної
інформації, інших порушень режиму секретності, норм і вимог технічного
захисту інформації першої та другої категорій, за винятком відомостей, які
віднесені до державної таємниці;
5) номенклатура посад працівників установ, перебування на яких
потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці;
6) порядок надання доступу працівників установ до режимних
приміщень, для проведення робіт, пов'язаних з носіями секретної інформації;
7) засоби та заходи захисту інформації на режимній території, в
інформаційно-телекомунікаційних та комп'ютерних мережах, у режимних
приміщеннях установ, за винятком відомостей, які віднесені до державної
таємниці;
8) заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час
прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців, за винятком
відомостей, які віднесені до державної таємниці;
9) дані про особу, якій надано допуск до державної таємниці (прізвище,
ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, посада,
найменування органу, підрозділу, номер і дата наказу про надання доступу,
за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;
10) переліки режимних приміщень для проведення секретних робіт в
установах;
11) заходи безпеки інформації на об'єктах, де циркулює інформація з
обмеженим доступом, за винятком відомостей, які віднесені до державної
таємниці;
12) перелік технічних засобів, що використовуються для проведення
вимірювань захищеності об'єктів інформаційної діяльності від витоку
інформації технічними каналами;
13) відомості, що зберігаються на ідентифікаторах комплексів засобів
захисту інформації від несанкціонованого доступу, за винятком відомостей,
які віднесені до державної таємниці;
14) акти внутрішніх перевірок стану режиму секретності, які
проводилися на підставі розпорядчих документів керівника установи, за
винятком відомостей, що становлять державну таємницю;
15) відомості про планування, упровадження заходів, фактичний стан,
наявність недоліків в організації технічного захисту інформації в установах,
за винятком відомостей, що становлять державну таємницю;

16) відомості про результати експертних випробувань комплексних
систем захисту інформації в автоматизованих системах на відповідність
вимогам нормативно-правових актів з питань технічного захисту інформації;
17) номенклатура секретних справ.
6. У сфері криптографічного захисту інформації службовою є
інформація, що розкриває:
1) відомості з питань організації та забезпечення безпеки спеціальних
видів зв'язку, якщо ці відомості не становлять державної таємниці;
2) відомості щодо перспектив та стратегій розвитку систем спеціального
зв'язку, порядок забезпечення режиму безпеки в ході їх реалізації, крім тих,
що становлять державну таємницю;
3) відомості про зміст заходів, фактичний стан, планування, наявність
недоліків в організації, забезпеченні безпеки спеціальних видів зв'язку та
криптографічного захисту інформації, якщо ці відомості не становлять
державну таємницю;
4) відомості про порядок обліку, використання, пересилання, знищення
та поводження із засобами криптографічного захисту службової інформації
та ключовими документами до них, нормативної, технічної та
експлуатаційної документації;
5) відомості про технічні характеристики та зміст ключових даних до
засобів криптографічного захисту службової інформації;
6) відомості про криптографічні системи, засоби криптографічного
захисту службової інформації, якщо вони розкривають їх криптографічну
схему (схему захисту, принципи побудови або криптографічні параметри),
номенклатуру, кількість засобів криптографічного захисту службової
інформації, місця їх розташування, порядок уведення в експлуатацію;
7) відомості про номенклатуру, тактико-технічні характеристики засобів
криптографічного захисту секретної інформації, якщо ці відомості не
становлять державну таємницю;
8) відомості про залучення працівників установ до роботи із засобами
криптографічного захисту інформації і ключовими даними та допуск
(доступ) до них;
9) відомості про порядок поводження з матеріальними носіями
інформації, яка оброблена з використанням засобів криптографічного захисту
інформації, якщо ці відомості не становлять державну таємницю.

