НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
НАКАЗ
“ 18 ” вересня 2013 р.

м. Київ

№ 50

Про затвердження переліку відомостей,
що становлять службову інформацію

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та «Інструкції про
порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних
носіїв інформації, які містять службову інформацію», затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 27.11.1998 № 1893
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію (далі Перелік) в Національному інституті стратегічних досліджень (далі – Інститут).
2. Керівникам структурних підрозділів при віднесені відомостей до службової
інформації керуватись затвердженим Переліком.
3. Голові Експертної комісії Інституту Жалілу Я.А. забезпечити перегляд грифів
обмеження доступу документів, підготовлених в Інституті, що містять службову
інформацію та яким присвоєно гриф обмеження доступу “Для службового
користування”, відповідно до Переліку.
4. Відділу інформаційно-технологічного забезпечення розмістити затверджений
Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, на офіційному веб-сайті
Інституту.
5. Визнати наказ від 25 червня 2012 р. № 39 таким, що втратив чинність.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор

А.В. Єрмолаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного інституту
стратегічних досліджень
« 18 » вересня 2013 № 50
ПЕРЕЛІК
відомостей, що містять службову інформацію у
Національному інституті стратегічних досліджень
1. Науково-аналітична діяльність.
1.1. Відомості, що містяться в аналітичних записках, доповідях, методичних
рекомендаціях, довідках та інших документах, пов’язаних з питанням національної безпеки
України (якщо вони не підпадають під статтю ЗВДТ) та розголошення яких може завдати
істотної шкоди безпеці держави.
1.2. Відомості, які підготовлені на основі інформації, що надійшла від
розвідувальних органів і має гриф обмеження доступу, або у яких міститься посилання на
таку інформацію у випадку, коли термін обмеження доступу до відповідної інформації не
скінчився.
1.3. Відомості, що містяться у висновках і пропозиціях, врахування і реалізація
яких передбачає прийняття правових актів з обмеженим доступом (якщо вони не підпадають
під статтю ЗВДТ).
1.4. Відомості, що містяться у робочих матеріалах (інформаційно-аналітичні
матеріали, висновки, пропозиції, проекти правових актів тощо) до проектів правових актів
керівництва сектору безпеки, якщо є підстави вважати, що їх оприлюднення
перешкоджатиме неупередженості прийняття цих рішень.
2. Технічний захист інформації.
2.1. Відомості про планування, зміст та організаційне забезпечення робіт з технічного
захисту інформації на об’єкті інформаційної діяльності, якщо вони не підпадають під дію
Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (далі - ЗВДТ).
2.2. Відомості за окремими показниками про організацію та результати перевірок
ефективності комплексної системи захисту інформації автоматизованої системи, де
циркулює інформація з обмеженим доступом, якщо вони не підпадають під дію ЗВДТ.
3. Режимно - секретна діяльність.
3.1. Відомості про планування, фактичний стан, здійснення заходів з організації
режимно-секретної роботи та ведення секретного діловодства.
3.2. Відомості, що містяться у номенклатурі посад працівників Інституту, зайняття
яких потребує оформлення допуску до державної таємниці, та у номенклатурі секретних
справ.
3.3. Відомості, що містяться у актах категоріювання та обстеження режимних
приміщень, а також у актах перевірки та знищення матеріальних носіїв секретної інформації,
перегляду грифів секретності.
3.4. Відомості, що містяться в журналах обліку документів з обмеженим доступом.
3.5. Відомості, що містяться у матеріалах про проведення службових розслідувань за
фактами розголошення секретної та службової інформації, втрати її матеріальних носіїв (без
розкриття змісту закритих документів).

4. Мобілізаційна робота.
4.1. Відомості про забезпечення режиму секретності у разі введення правового
режиму воєнного або надзвичайного стану.

Протокол № 02 від 16 вересня 2013р.
Засідання експертної комісії з питань віднесення
інформації до Переліку відомостей, що містять
службову інформацію

