Додаток 
до рішення 
виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
№ 151 від 31.07.2014


ПЕРЕЛІК 
відомостей, що становлять службову інформацію у сфері діяльності виконавчих органів Одеської міської ради 

1. Сфера цивільного захисту, оборони та мобілізаційної підготовки:
1.1. Відомості про заходи, організацію та плани дій цивільного захисту під час виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру загальнодержавного та регіонального рівнів. 
1.2. Відомості про віднесення об’єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільного захисту.
1.3. Відомості про утримання та функціонування, склад, дислокацію, укомплектованість особовим складом, чисельність пунктів управління заходами цивільного захисту на особливий період.
1.4. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
1.5. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок і строки переведення виконавчих органів Одської міської ради, підприємств, установ і організацій на режим роботи в умовах особливого періоду, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
1.6. Відомості за окремими показниками про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку у виконавчих органах Одеської міської ради, підприємств, установ і організацій, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
1.7. Відомості про стан мобілізаційної готовності виконавчих органів Одеської міської ради, окремого підприємства, установи, організації, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
1.8. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.
1.9. Відомості за окремими показниками про норми, обсяги заготівлі донорської крові та її препаратів.
1.10. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за виконавчими органами Одеської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, яким встановлено мобілізаційні завдання, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
1.11. Відомості про переліки, дислокацію, систему охорони, захисту важливих державних об’єктів, які беруться під пожежну та військову охорону за умов воєнного стану.
1.12. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується виконавчих органів Одеської міської ради, окремого підприємства. 
1.13. Відомості за окремими показниками про зміст плану перевезень (маршрути, строки, місця зосередження) населення у разі евакуації, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
1.14. Відомості за окремими показниками про заходи, які заплановані або здійснюються для забезпечення сталого функціонування галузей національної економіки за умов воєнного стану щодо: забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період; мобілізаційних завдань із замовлення та виробництва продукції, виконання робіт, надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період; виробництва, закупівлі та постачання продовольства в особливий період; виробництва та постачання лікарських засобів та медичного майна в особливий період; виробництва та постачання пально-мастильних матеріалів в особливий період; виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період; номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на підприємствах, в установах, 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, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
1.15. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води, фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних джерел водозабезпечення, заходи щодо їх охорони,  крім відомостей, що становлять державну таємницю.
1.16. Відомості, за окремими показниками про системи (схеми) трас теплопостачання, газопостачання та електропостачання, призначених для живлення підприємств, установ, організацій, які виробляють основні види найважливішої цивільної промислової продукції, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
1.17. Відомості за окремими показниками про ліміт вилучення транспортних засобів (кількість, типи, марки, запас ходу) для забезпечення мобілізаційного розгортання та укомплектування військових частин Збройних Сил України, інших військових формувань, сил і засобів цивільного захисту, утворених відповідно до законів України, щодо окремого підприємства, установи, організації.


2. Зв’язок:
2.1. Відомості про канали зв’язку, траси, типи засобів зв’язку, їх кількість і розміщення, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
2.2. Відомості про організацію урядового та спеціального зв’язку, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
2.3. Відомості про номенклатуру, кількість та характеристики технічних засобів, що використовуються у мережах чи комплексах урядового та спеціального зв’язку, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
2.4. Відомості щодо встановлення, переустановлення і зняття телефонних апаратів урядового зв’язку, а також довідників, переліків, списків абонентів урядового зв’язку.
2.5. Відомості з питань забезпечення безпеки спеціального зв’язку.
2.6. Відомості щодо забезпечення урядовим та спеціальним зв’язком посадових осіб виконавчих органів Одеської міської ради.

3. Технічний захист інформації:
3.1. Відомості за окремими показниками про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту (комплексної системи захисту), призначених для захисту інформації з обмеженим доступом на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній, телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.
3.2. Відомості про вимоги технічного захисту службової інформації.
3.3. Відомості про планування, організацію впровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту службової інформації щодо окремого об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-комунікаційної системи, де циркулює інформація з обмеженим доступом, володіння якими дає змогу ініціювати її витік, щодо об’єкта  інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної системи. 
3.4. Відомості про зміст ключових даних, призначених для захисту службової інформації.

4. Охорона державної таємниці:
4.1. Відомості за окремими показниками про планування, організацію впровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
4.2. Номенклатура посад працівників виконавчих органів Одеської міської ради, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці. 
4.3. Відомості щодо оформлення або надання посадовим особам виконавчих органів Одеської міської ради допуску та доступу до державної таємниці.

4.4. Відомості щодо організації та ведення секретного діловодства: інструкція з секретного діловодства, номенклатура секретних справ; акти знищення матеріальних носіїв із секретною інформацією; акти перегляду грифів секретності матеріальних носіїв секретної інформації; акти перевірки наявності секретних матеріальних носіїв секретної інформації, акти приймання-передачі матеріальних носіїв секретної інформації, журнали реєстрації матеріальних носіїв секретної інформації.
4.5. Відомості про стан забезпечення охорони державної таємниці.
4.6. Відомості про проведення службових розслідувань за фактами розголошення секретної, службової та конфіденційної інформації, втрати її матеріальних носіїв та інших порушень законодавства у сфері інформації з обмеженим доступом.
4.7. Правила пропускного та внутрішнього об’єктового режиму.
4.8. Відомості щодо приміщень суб’єктів режимно-секретної діяльності, їх охорони.
4.9. Відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.
4.10. Перелік посад, які дають право посадовим особам виконавчих органів Одеської міської ради, що їх обіймають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності. 
4.11. Список посадових осіб, які  допущені до роботи з мобілізаційними документами.
4.12. Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.
4.13. Відомості за окремими показниками про маршрути, час переміщення та порядок доставки матеріальних носіїв секретної інформації.

5. Будівництво, архітектура, земельні відносини:
5.1. Топографічні та цифрові карти, фотоплани і фотокарти масштабів 1:10000 – 1:50000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК – 2000 або в системі координат СК – 42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів різних заходів господарського та оборонного значення.
5.2. Плани міста масштабу 1:10000 – 1:20000 (незалежно від форми та виду носія інформації), створені в державній системі координат УСК – 2000 або в системі координат СК – 42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.
5.3. Спеціальні карти, створені в державній системі координат УСК – 2000 або в системі координат СК – 42, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання масштабів 1:25000, 1:50000.


5.4. Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування систем координат УСК – 2000 і СК – 42 та зв’язки цих систем з іншими системами координат, у тому числі умовними або місцевими.
5.5. Відомості про координати геодезичних пунктів на територію України, визначені з точністю до 10 метрів у будь-якій системі координат, крім умовної та місцевої, а також геодезичні і картографічні матеріали, які дозволяють обчислювати або уточнювати вказані координати з такою самою точністю.
5.6. Картографогеодезичні дані, які характеризують рельєф поверхні Землі з точністю за висотою перерізу до 10 метрів на територію України, які покривають площу в одному масиві понад 25 км ².
5.7. Графічна частина містобудівної документації, яка розроблена на картографічній основі, що має гриф «Для службового користування». 
5.8. Відомості, що містяться у нормативних документах з проектування та будівництва об’єктів цивільного захисту, крім відомостей, що становлять державну таємницю. 
5.9. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення міста, заходи їх охорони, крім відомостей, що становлять державну таємницю. 
5.10. Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення у місті, крім відомостей, що становлять державну таємницю. 
5.11. Відомості про створення страхового фонду документації на об’єкти та споруди систем життєзабезпечення міста, об’єкти будівництва спецпризначення, історико-культурні пам’ятники.
5.12. Титульні списки капітального будівництва та титульні переліки капітального ремонту, державні акти на постійне користування об’єктів спецпризначення. 

6. Інші відомості:
6.1. Інформація, що утворюється з використанням документів з грифом обмеження доступу, крім відомостей, що становлять державну таємницю. 
6.2. Відомості, що містять службову інформацію підприємств, установ і організацій стосовно їх комерційної, господарсько-фінансової діяльності і економічного становища.




Керуюча справами                                                            	          О. Оніщенко

Информация 
к проекту решения исполнительного комитета Одесского городского совета «Об утверждении Перечня сведений, составляющих служебную информацию в сфере деятельности исполнительных органов Одесского городского совета»


СУТЬ ВОПРОСА: департаментом документально-организационного обеспечения деятельности Одесского городского совета в соответствии с требованиями Закона Украины «О доступе к публичной информации» подготовлен проект решения исполнительного комитета Одесского городского совета «Об утверждении Перечня сведений, которые составляют служебную информацию в сфере деятельности исполнительных органов Одесского городского совета». 
Структура Перечня составлена по функциональному признаку.  


ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: утверждение Перечня регламентирует виды служебной информации исполнительных органов с ограниченным доступом. 


ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ: отсутствуют.


ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:  отсутствует.









