
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КОМПАНПВСЬКОГО селищного голови 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від ”0^ " 20 року № /З" /

смт Компановка

Про переліки відомостей службової 
та конфіденційної інформації

Відповідно до 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" (із 
змінами), законів України "Про інформацію" (зі змінами), "Про захист 
персональних даних", "Про доступ до публічної інформації" та з метою 
визначення відомостей, що становлять службову інформацію Компаніївської 
селищної ради та переліку конфіденційної інформації, володільцем якої є 
Компаніївська селищна рада:

1. Затвердити і ввести в дію Перелік відомостей, що становлять службову 
інформацію Компаніївської селищної ради, та Перелік конфіденційної 
інформації, володільцем якої є Компаніївська селищна рада, а також 
інформації, що є інформацією з обмеженим доступом та не підлягає 
відображенню у відкритому доступі (далі - переліки) (додається).

2. Контроль за додержанням вищезазначених переліків покласти на 
заступників селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради та 
керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету.

Селищний голова Олександр МАСЛЮКОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження 
селищного голови 
від " d'f " /сАйШ^2021 року Kgffi/v

ПЕРЕЛІК 
відомості!, що становлять службову інформацію 

Компаніївської селищної ради

№ 
з/п Відомості

1 2

1

Службова інформація, що міститься в документах суб’єктів владних 
повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, 
доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою 
напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових 
функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і 
передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

2 Схеми організації зв’язку з неповним переліком позивних та діючих 
частот.

3 Витяги з переліку телефонних та телеграфних постійно діючих каналів, а 
також за паролями "Каштан" та "Стихія".

4
Відомості про плани та схеми зв’язку, які розкривають побудову 
системи зв’язку ДСНС України, крім тих, що становлять державну 
таємницю.

5 Виписки з таблиці позивних посадових осіб.

6 Відомості щодо технічного стану та готовності про кожну окрему 
систему оповіщення.

7 Виписки з радіоданих.

8
Плани об’єктів (адміністративних будинків Держархіву) з нанесеними 
схемами мереж зв’язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, 
освітлення та комп’ютерних систем.

9

Відомості про стан цивільного захисту в особливий період в органах 
виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємств, 
установ, організацій, якщо відомості в них не містять інформацію, що 
становить державну таємницю.

10

Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної 
оборони), що плануються (реалізовані) в генеральних планах забудови 
населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних 
одиниць.

11 Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та суб’єктів 
господарювання до відповідних груп та категорій з цивільного захисту.

12
Відомості за сукупністю показників про зміни та основні напрямки 
розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної 
оборони) на особливий період, що передбачені (реалізовані) в__________
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Генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць.

13
Відомості, що розкривають бази даних на об’єкти і споруди систем 
життєзабезпечення згідно з затвердженими галузевими і обласними 
(регіональними) програмами створення страхового фонду документації.

14 Відомості щодо виробництва та поставки технічних засобів та майна 
речової служби в особливий період (крім Збройних Сил України).

15

Відомості щодо кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, 
підіймально-транспортної техніки, які підлягають передачі Збройним 
Силам України, в місцевому органі виконавчої влади, органі місцевого 
самоврядування.

16
Відомості щодо забезпечення виконання мобілізаційних завдань 
матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в 
особливий період.

17 Відомості щодо підготовки фахівців у закладах освіти на особливий 
період.

18
Відомості щодо номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання 
матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в місцевому органі 
виконавчої влади, на підприємстві, в установі та організації.

19 Заходи щодо капітального будівництва в особливий період.

20

Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого 
функціонування місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, які не 
задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, 
спеціальних комплектуючих виробів до них, крім тих, що становлять 
державну таємницю.

21 Відомості про стан мобілізаційної готовності міст, районів, підприємств, 
установ та організацій.

22
Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в 
особливий період у частині, що стосується органу місцевого 
самоврядування, окремого підприєства.

23

Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за місцевими 
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 
підприєствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий 
період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, 
спеціальних комплектуючих виробів до них.

24

Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, 
транспортних та інших матераільно-мехнічних засобів Збройних Сил 
України, іншим військовим формуванням в особливий період, крім тих, 
що становлять державну таємницю.

25

Відомості щодо перевірки стану мобілізаційної підготовки місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій, якщо відомості в них не містять 
інформацію, що становить державну таємницю.



з
Продовження додатка

26

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного 
плану місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого 
самоврядування, підприємства, установи, організації, які не підлягають 
під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

27

Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок 
переведення місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого 
самоврядування, підприєства, установи, організації на режим роботи в 
умовах особливого періоду, якщо відомості в них не містять інформацію, 
що становить державну таємницю.

28

Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки 
місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, 
підприємства, установи, організації, крім тих, що становлять державну 
таємницю.

29
Відомості про організацію реагування та дій в разі виникнення аварій на 
об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки 
держави.

ЗО Програми професійної підготовки особового складу сил цивільного 
захисту.

31

Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на 
мобілізаційну підготовку місцевого органу виконавчої влади, органу 
місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, крім тих, 
що становлять державну таємницю.

32

Відомості з питань створення та утримання резерву медикаментів та 
медичного майна довготривалого зберігання на особливий період та на 
випадок виникнення надзвичайної ситуації, якщо відомості в них не 
містять інформацію, що становить державну таємницю.

33
Розпорядження, доручення селищного голови з питань територіальної 
оборони, якщо відомості в них не містять інформацію, що становить 
державну таємницю.

34
Відомості щодо розробки документів з питань територіальної оборони, 
якщо відомості в них не містять інформацію, що становить державну 
таємницю.

35 Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, які за 
домовленістю сторін вважаються конфіденційними.

36 Відомості про планування, організацію та проведення заходів з евакуації 
в особливий період, якщо відомості в них не містять державну таємницю



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
селищного голови
від " року

ПЕРЕЛІК
конфіденційної інформації, володільцем якої є 

Компаніївська селищна рада, а також інформації, що є інформацією 
з обмеженням доступом та не підлягає відображенню у відкритому доступі

1. Інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи 
сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути 
конкретно ідентифікована.

2. Особові справи державних службовців (крім відомостей у деклараціях 
державних службовців, визначених Законом України "Про запобігання 
корупції", та персональних даних, що стосуються здійснення особою, яка 
займає посаду, пов’язані із виконанням функцій держави, посадових або 
службових повноважень).

3. Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника 
податків або серії та номера паспорта громадянина України, місця проживання, 
дати народження фізичних осіб^щодо яких зазначається інформація в декларації 
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації (крім 
області, району, населеного пункту, де знаходиться об’єкт).

Примітки: 1. Не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються здійснення 
особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів 
місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень.

2. Не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання у 
будь-якій форм фізичною особою бюджетних коштів, державного чи 
комунального майна, крім випадків, передбачених статтею 6 Закону України 
"Про доступ до публічної інформації'', у тому числі відомості, зазначені у 
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, поданій відповідно до Закону України "Про запобігання 
корупції", крім відомостей, зазначених в абзаці четвертому частини першої 
статті 47 вказаного Закону.


