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ТЕРИТОРIАЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ

дЕржАвноi судовоi ддмIнIстрацri укрдiни
В IВАНО-ФРАНКIВСЬКrЙ ОВЛДСТI

нАкАз

15 березня2023 року м. Iвано-Франкiвськ Nъ 03_08/04

Про заmверdэюення П ерелiку вidолаосmей,

tцо сmановляmь службову iнформацiю в

m ер um о р i ал ь н олtу упр а вл iH н i

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи оПро доступ до публiчноi iнформаuii>,

Типовоi lнструкцii про порядок ведення облiку, зберiгання, використання i
знищення документiв та iнших матерiальних HociTB iнформацii, що мiстять
службову iнформацiю, затвердженоТ постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 19.10.2016 Ns 736, наказу ,,Щержавноi судовоi адмiнiстрацii Украiни вiд
10.0З.202З М119 <Про затвердження Перелiку вiдомостей, що становлять
слryжбову iнформацiю в Щержавнiй судовiй адмiнiстрацii Украiни>, з

урахуванням протоколу засiдання KoMicii з питань роботи зi службовою
iнформацiею ТУ ДСА Украiни в Iвано-Франкiвськiй областi вiд 1З.OЗ.202З J\Ъ1

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелiк вiдомостей, що становлять службову iнформацiю в

ТериторiztlIьному управлiннi Щержавноi судовоi адмiнiстрацii Украiни в IBaHo-

Франкiвськiй областi, що додаеться.
2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ територiаJIьного управлiння
вiд 14.0З .20|7 року Jф03-09/14l1.
З. Змiст даного нак€ву розмiстити (Мимоход M.I.) на офiцiйному вебсайтi
ТУ ДСА УкраiЪи в Iвано-Франкiвськiй областi в роздiлi <<Нормативно-правова
базa>.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
управлiння - Андрiечка I.M.

Начальник управлiння оксана РиБАк



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ТУ ДСА Украiни
в Iвано-Франкiвськiй областi
15 березня 202З Jt 0З-08/04

Перелiк вiдомостей, що становлять службову iнформацiю в
Територiальному управлiннi Щержсавноi судовоI адмiнiстрацii Украiни

в Iвано-Франкiвськiй областi

L З питань мобiлiзацiйноi пiдготовки мiсцевих судiв IBaHo-
Фрашкiвськоi областi та ТУ ДСА Украiни в Iвано-Франкiвськiй областi

1.1. Вiдомостi про методичнi матерiали з питань мобiлiзацiйноi
пiдготовки.

t.2. Вiдомостi про виконання законiв, iнших нормативно-правових
aKTiB з питанъ мобiлiзацiйноi пiдготовки.

1.3. Вiдомостi про вiйськовозобов'язаних, заброньованих за ТУ ДСА
УкраiЪи в Iвано-Франкiвськiй областi та мiсцевими судами IBaHo-
Франкiвсъкоi областi.

|.4. Вiдомостi про видiлення будiвель, споруд, транспортних та iнших
матерiально-технiчних засобiв Збройним Силам Украiни, iншим вiйськовим
формуванням в особливий перiод.

1.5. Вiдомостi про довгостроковi та рiчнi про|рами мобiлiзацiйноТ
пiдготовки.

1.6. Вiдомостi про заходи основних робiт керiвного складу за
ступенями готовностi та термiни його виконання за окремими пок€lзниками.

|.7. Вiдомостi про заходи мобiлiзацiйноТ пiдготовки, мобiлiзацiйного
плану щодо пок€tзникiв iз працi та кадрiв, джерел забезпечення кадрами потреб
на особливий перiод.

1.8. ВiДомостi про органiзацiйно-штатну структуру та штатний розпис
на особливий перiод.

1.9. ВiДОМОстi про заходи з мобiлiзацiйноi пiдготовки та
мобiлiзацiйного плану щодо забезпечення дiяльностi судiв в особливий перiод.

1.10. ВiдомосТi прО органiзаЦiю оповiщення, управлiння та зв'язку,
порядоК переведення терИторiальНого управлiння та судiв на режим роботи в
умовах особливого перiоду.

1.1 1. Щислокацiя, характеРистика позамiських пунктiв управлiння,органiзацiя забезпечення життедiяльностi, системи охорони та захисту
позамiських пунктiв управлiння.

1,12, Вiдомостi про потребу в асигнуваннях i фактичнi фiнансовiвитрати на мобiлiзацiйну пiдготовку.
1,13, Вiдомостi щодо вiйсъковозобов'язаних суддiв та працiвникiв

апаратiв мiсцевих судiв Iвано-Франкiвськоi областi ,Ъ iY дсД iкраiЪи в



Iвано-Франкiвсъкiй областi, що призванi до лав Збройних Сил УкраТни по
мобiлiзацii у тому числi прiзвище, iм'я по батьковi та посаду.

П. З питань органiзацiйно-управлiнськоiдiяльностi

2.I. Внутрiвiдомча службова кореспонденцiя, доповiднi записки,

рекомендацiТ, якщо вони пов'язанi з розробкою напряму дiяльностi ТУ ДСА
УкраiЪи в Iвано-Франкiвськiй областi або здiйсненням контрольних,
нагJIядових функцiй, процесом прийняття рiшень i передують публiчному
обговоренню таlабо прийняттю рiшенrrя (за умови дотримання сукупностi
вимог, передбачених частиною другою cTaTTi б Закону Украiни "Про доступ
до публiчноi iнформацiT").

2.2. Щокументи ТУ ДСА Украiни в Iвано-Франкiвськiй областi, що
мiстять службову iнформацiю iнших державних органiв, органiв мiсцевого
самоврядування, пiдприемств, установ й органiзацiй, у тому числi
мiжнародних органiзацiй, iноземних партнерiв.

2.З. ,Щокументи нормативЕо-правового та претензiйно-позовного
характеру, якi опрацьовуються працiвниками ТУ ДСА УкраiЪи в IBaHo-
Франкiвськiй областi та мають гриф обмеження достугry ",,Щля службового
користування", KpiM випадкiв, коли вони мiстять вiдомостi, що становлять
державну таемницю, а також проекти таких нормативно-rrравових aKTiB, що
розробляються працiвниками ТУ ДСА УкраiЪи в Iвано-Франкiвськiй областi.

IП. З питань криптографiчного захисту iнформацii

3.1. Вiдомостi (за окремими пок€lзниками) про: змiст, стан, наявнiсть
недолiкiв в органiзацii чи забезпеченнi безпеки, плани розвитку системи
криптографiчного захисту службовоТ iнформацii, порядок застосування
(роботи) засобiв криптографiчного захисту службовоi iнформацiТ, результати
розробки, виробництва, дослiджень та експлуатацii цих засобiв i порядок
забезпечення режиму безпеки пiд час iх проведення, KpiM тих, що становлять
державну тасмницю.

З.2. Вiдомостi про взаемодiю пiдроздiлiв ТУ ДСА Украiни в IBaHo-
Франкiвськiй областi з органами державноТ влади, пiдприемствами,
установами та органiзацiями у сферi криптографiчного захисту службовоi та
СеКРеТнОi iнформацii, якщо цi вiдомостi не становлять державноi таемницi.

3.3. Вiдомостi про порядок використання, поводження, технiчнi
характеристики засобiв криптоцрафiчного захисту службовоТ iнформацii.

з.4. Вiдомостi про номенкJIатуру, кiлькiсть засобiв криптографiчного
захисту службовот iнформацiт, мiсця ik розташування.

IV. З питань технiчного захисту iнформацii



4.1. Вiдомостi з питань технiчного захисту iнформацii, вимога щодо
захисту якоТ встановлена законодавством, якщо вони не розкривають норми
(вимоги) та методики контролю технiчного захисту iнформацii, KpiM тих, що
становJIять державIту таемницю.

4.2. Вiдомостi про планування, органiзацiю запровадженнrI заходiв,

фактичний стан, наявнiсть недолiкiв в органiзацii захисту iнформацii щодо
окремого об'екта iнформацiйноi дiяльностi, iнформацiйноТ (автоматизованоi),
iнформацiйно-комунiкацiйноi системи, де циркулюс (або передбачена
циркуляцiя) iнформацiя, вимога щодо захисту якоi встановлена
законодавством, KpiM тих, що становлять державну таемницю. Рекомендацii
щодо приведення стану захисту iнформацii на зазначених об'ектах i системах

у вiдповiднiсть iз вимогами законодавства, KpiM тих, що становлять державну
таемницю.

4.3. Вiдомостi про змiст заходiв, склад засобiв комплексу технiчного
захисту iнформацii або комплексноi системи захисту iнформацii, призначених
для захисту iнформацiТ, вимога щодо захисту якоi встановлена законодавством
(KpiM тих, що становлять державну таемницю), на конкретному об'ектi
iнформацiйноi дiяльностi або в конкретнiй iнформацiйнiй (автоматизованiй)
чи iнформацiйно-комунiкацiйнiй системi.

4.4. Вiдомостi про взаемодiю iз суб'ектами владних повноважень,
вiйськовими формуваннrIми, пiдприемствами, установами та органiзацiями
незалежно вiд форм власностi з питань органiзацii технiчного захисту
iнформацiТ, вимога щодо захисту якоi встановлена законом, KpiM тих, що
cTaHoBJUITb державну таемницю.

4.5. Вiдомостi про взаемодiю iз суб'ектами владних повноважень,
вiйськовими формуваннrIми, пiдприемствами, установами та органiзацiями
державноi форми власностi з питань Iх оточення i розмiщеншI навколо них
iноземних дипломатичних представництв, консульських установ,
представництв мiжнародних та iноземних органiзацiй.

4.6. Вiдомостi про HayKoBi вiдкритгя, винаходи, змiст, результати
науково-дослiдних (дослiдно-конструкторських) робiт, змiст державних
про|рам, планiв, що спрямованi або можуть бути спрямованi на вдосконаленнrI
заходiв технiчного захисту iнформацii, вимога щодо захисту якоi встановлена
законодавством, KpiM тих, що становлять державну таемницю.

4.7. Вiдомостi про органiзацiю заходiв щодо cTBopeHHrI комплексноi
СИСТеМИ ЗаХИСТУ iнформацii в ITC, що мiстяться у протоколах, звiтах,
пiдготовлених та оформлених за результатами нарад i зустрiчей з
представниками органiв державноi влади, пiдприемств, установ.

4.8. Вiдомостi про скJIад та структУрУ, результати державноi експертизи
комплексних систем захисту iнформацii в iнформацiйно-телекомунiкацiйних
системах, заходи, якi здiйснюються при fi проведеннi, способи (методи) i
порядок проведення цих заходiв, що мiстятъся в матерiалах державних
експертиз у сферi технiчного захисту iнформацii (що 

". .ruпrо"ить державнот
таемницi), а такоЖ узагальненi вiдомостi щодо виданих/зареестрованих
aTecTaTiB вiдповiдностi комплексних систем захисту iнфорйачii в



iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах вимогам нормативних
документiв.

4.9. Вiдомостi про виконаннrI контрольно-наглядових функцiй з питанъ
криптографiчного та технiчного захисту iнформацii, протидii технiчним

розвiдкам таlабо процесом прийняття рiшень у цiИ сферi, що не становлять
державноi таемницi.

4.10. Вiдомостi про змiст проектiв нормативно-правових aKTiB i
нормативних документiв у сферi технiчного захисту iнформацiТ, а також
матерiалiв, що iх супроводжують у процесi розроблення до затвердження

документiв i введення ik в дiю, якщо необхiднiсть цього визнана розробником.
4.||. Загальнi вiдомостi, що розкривають сферу нормативного

реryлювання вiдомчих нормативно-правових aKTiB i нормативних документiв
з питань технiчного захисту секретноТ iнформацii (у тому числi назва

документа, який введений в дiю), якщо цi вiдомостi не становлять державноi
таемницi.

V. rЩiяльнiстьзмiяснародногоспiвробiтництва

5.1. Вiдомостi про переговори з представниками iнших держав (фiрr,
компанiй) про розробку единоi принциповоi позицii з питань спiвробiтництва,
якщо, на думку уrасникiв переговорiв, розголошення цих вiдомостей може
призвести до негативних наслiдкiв для однiеi iз cTopiH.

5.2. Вiдомостi щодо плануваншI заходiв за участю керiвництва ТУ ДСА
УкраiЪи в Iвано-Франкiвськiй областi та представникiв мiжнародних
партнерiв з розвитку на певний робочий перiод.

5.3. Вiдомостi стосовно документiв , що мiстять службову iнформацiю
мiжнародних установ, органiзацiй, iноземних партнерiв.

VI. Щiяльнiсть з питань запобiгання та виявленця корупцii

6.1. Вiдомостi про змiст заходiв, що розкривають KoHKpeTHi завданнjI
щодо запобiгання корупцiЙним правопорушенням та аналiтичну
(прогнозовану) iнформацiю за ix результатами, розголошеннrI яких може
завдати негативних наслiдкiв репутацii або правам iнших осiб.

VП. Несекретнедiловодство

7.1. Вiдомостi про втрату документiв, виробiв або iнших матерiальних
носiiЪ iнформацiТ, яким надано гриф "Щля службового корисrу"u"r";', та про
факт розголошення службовоТ iнформацii.

7,2, Вiдомостi, отриманi вiд iнших органiв державноi влади, мiсцевого
самоврядування, вiйсъкових формУвань, пiдприемств, установ та органiзацiй,
яким ними надано гриф обмеження доступу.



VПI. З питань захисту критичноi iнфраструктури

8.1. Вiдомостi за сукупнiстю Bcix показникiв щодо iдентифiкацii об'ектiв
критичноi iнфраструктури та вiднесеннrl iх до категорiй критичностi.

8.2. Вiдомостi про умови та вимоги функцiонування критичноi
iнфраструктури заJIежно вiд стану i динамiки розвитку (зокрем8, у режимi
функцiонування у кризовiй ситуацiТ, режимi вiдновлення).

8.3. Вiдомостi про органiзацiю та комплекс заходiв, що вживаються для
захисту об'ектiв критичноТ iнфраструктури заJIежно вiд визначених видiв
загроз.

8.4. Вiдомостi що обробляються (приймаються, передаються,
зберiгаються) в системах управлiння технологiчними процесами об'ектiв
критичноi iнфраструктури.

8.5. Вiдомостi про пiдготовку та перевiрку персон€uIу, який вiдповiдае за
охорону, безпеку та захист об'ектiв критичноi iнфраструктури.

Ж. З питань цивiльного захисту

9.1. Вiдомостi щодо планування, органiзацii та виконання заходiв з
цивiльного захисту й охорони судiв на особливий перiод.

Х. З питаць по роботi з персоналом

10.1. Вiдомостi про кадрове забезпечення та роботу з кадрами, про
ПеРСОН€LЛьНi данi працiвникiв та кандидатiв на зайняття вакантних посад
державних службовцiв, особовi справи (у тому числi apxiBHi справи),
матерiали проведення i результати перевiрок працiвникiв та кандидатiв на
зайняття вакантних посад в Ту дсА Украiъи в Iвано-Франкiвськiй областi.

10.2. Щисциплiнарнi справи державних службовцiв, якi займають посади
категорiй ltБll i llBll 

у ТУ дсА Украiни в Iвано-Франкiвськiй областi, керiвникiв
апаратiВ мiсцевиХ судiВ Iвано-Франкiвськоi облЪстi та iх заступникiв.

схвАлЕно

Протокол засiдання KoMicii
з питань роботи зi службовою
iнформацiею ТУ ДСА УкраiЪи
в Iвано-Франкiвськiй областi

вiд 14.0З.2023 ЛЬ 1


