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14 березня 2017 року м. Івано-Франківськ № 03-09/14/1

Про затвердження Переліку відомостей, 
що становлять службову інформацію в 
територіальному управлінні

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», 
Типової Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і 
знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять 
службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 19.10.2016 № 736, наказу Державної судової адміністрації України від 
22.02.2017 №194 «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять 
службову інформацію в Державній судовій адміністрації України»,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в 
територіальному управлінні Державної судової адміністрації України в 
Івано-Франківській області, який додається.
2. Зміст даного наказу розмістити (Твердохліб С.В.) на офіційному сайті 
ТУ ДСА України в розділі «Нормативно-правова база».
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за заступником начальника 
управління - Андрієчком І.М.

Начальник управління



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ТУ ДСА України 
в Івано-Франківській області 
14 березня 2017 № 03-09/14/1

Перелік відомостей, які становлять службову інформацію в 
територіальному управлінні Державної судової адміністрації України

в Івано-Франківській області
1. Особові справи (у тому числі архівні справи) державних службовців 

територіального управління, начальника територіального управління, 
заступника начальника територіального управління.

2. Інформація, що міститься в дисциплінарній справі державного 
службовця територіального управління, керівника апарату та 
заступника керівника апарату місцевих судів Івано-Франківської 
області (відповідно до Порядку обліку та роботи з дисциплінарними 
справами, затвердженого наказом Національного агенства з питань 
державної служби 03 березня 2016 року № 49).

3. Листування, нормативно-розпорядчі та облікові документи з питань 
оформлення допуску працівників територіального управління 
державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області 
до державної таємниці.

4. Нормативно-розпорядчі, облікові документи та листування, з питань 
оформлення допуску працівників територіального управління 
державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області 
до державної таємниці.

5. Листи, довідки, висновки та інші документи (в тому числі 
внутрівідомчі), підготовлені виконавцями секретних документів, які 
містять відомості, що не становлять державної таємниці, але 
розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам 
національної безпеки, територіальній цілісності або громадському 
порядку, здоров'ю населення, репутації та правам інших осіб, сприяти 
заворушенням або вчиненню злочинів.

6. Відомості за окремими показниками про заходи з режимно-секретної 
роботи в територіальному управлінні державної судової адміністрації 
України в Івано-Франківській області, у разі розголошення яких 
можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної 
таємниці.

7. Накази Державної судової адміністрації України, територіального 
управління, яким присвоюється гриф обмеженого доступу «Для 
службового користування».

8. Документи територіального управління, що містять службову 
інформацію інших державних органів, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій, в тому числі



міжнародних організацій, іноземних партнерів.
9. Договори та документи претензійно-позовного характеру, які мають 

гриф «Для службового користування», крім випадків, коли вони 
містять відомості, що становлять державну таємницю.

10. Відомості про: стан і зміст апаратних та програмних засобів, що 
використовуються в територіальному управлінні, якщо вони не 
становлять державної таємниці; кількісні, технічні характеристики та 
програмне забезпечення комп'ютерів, автоматизованих робочих місць, 
серверів та комунікаційного обладнання; роботу (розміщення) в тому 
числі кабелів локальної обчислювальної мережі) програмного 
забезпечення, серверного та комунікаційного обладнання, доступу до 
цього обладнання та без даних (облікові записи).

11. Інформація, що міститься в документах, які становлять внутрівідомчу 
службову


