
           

Додаток до наказу Фонду  

державного майна України 
від 27 квітня 2014 року № 1274  

(в редакції наказу Фонду  

державного майна України 
 від 18 липня 2014 року № 1999) 

ПЕРЕЛІК 

відомостей, що становлять службову інформацію у Фонді державного 

майна України 
 

№ 

з/п 

Відомості, що становлять службову інформацію 

 

1. Охорона державної таємниці та діловодство 

1.1. Відомості, які розкривають планування, організацію запровадження 

заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони 
державної таємниці  ФДМУ, якщо ці відомості не віднесені до державної 

таємниці 

1.2. Відомості щодо службових розслідувань за фактами витоку секретної та 

службової інформації, інших порушень законодавства у сфері охорони 

державної таємниці, якщо ці відомості не віднесені до державної 
таємниці 

1.3. Відомості, що містяться в документах щодо забезпечення режиму 
секретності у разі введення правового режиму воєнного або 

надзвичайного стану, внутрішньооб’єктового режиму, порядку надання 

доступу до державної таємниці у ФДМУ  

1.4. Узагальнені відомості щодо посад працівників ФДМУ, перебування на 

яких потребує оформлення допуску до державної таємниці 

1.5. Узагальнені відомості щодо осіб, які призначаються на посаду 
начальника (заступника начальника) режимно-секретного органу (далі - 

РСО) ФДМУ, або осіб, на яких покладаються обов’язки із забезпечення 

режиму секретності 

1.6. Відомості, що містяться в листуванні з питань надання, скасування або 

переоформлення допуску до державної таємниці   

1.7. Відомості, що містяться в облікових картках громадян про надання 
допуску та доступу до державної таємниці 

1.8. Відомості, що містяться в картках результатів перевірки громадян у 
зв’язку з  допуском до державної таємниці 

1.9. Відомості, що містяться в наказах ФДМУ про надання або скасування 

працівникам доступу до державної таємниці та доступу до секретних 

мобілізаційних документів 

1.10. Відомості, що містяться в номенклатурі секретних справ ФДМУ, 

журналах обліку матеріальних носіїв секретної інформації (далі - МНСІ)  

1.11. Відомості щодо облікованих у РСО ФДМУ матеріальних носіях 
інформації, яким надано гриф обмеження доступу  
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1.12. Відомості, що містяться у звіті про стан забезпечення охорони державної 

таємниці у ФДМУ та пояснювальній записці до нього  

1.13. Відомості, що містяться в актах про знищення секретних документів  

1.14. Відомості, що містяться в актах про відібрання для знищення та 

знищення машинних носіїв інформації 
 

1.15. Відомості, що містяться в документах (актах, переліках, листуванні) 
щодо перегляду грифів секретності МНСІ  

1.16. Відомості, що містяться в актах експертної оцінки матеріальних носіїв 

інформації щодо наявності відомостей, що становлять державну 

таємницю, та протоколах засідань експертної комісії з питань таємниць 

ФДМУ 

1.17. Відомості, що містяться в актах приймання-передавання МНСІ  

1.18. Відомості щодо створення, реорганізації або ліквідації РСО ФДМУ 

1.19. Відомості щодо основних функцій РСО ФДМУ, посадових завдань, 

обов’язків, повноважень керівників та працівників РСО  

2. Технічний захист інформації з обмеженим доступом 

2.1. Відомості щодо планування, організації запровадження заходів, фактичного 
стану, наявності недоліків в організації технічного захисту інформації, якщо ці 

відомості не віднесені до державної таємниці 

2.2. Відомості про наявність об’єктів інформаційної діяльності ФДМУ, на яких 

циркулює інформація з обмеженим доступом 

2.3. Відомості, що містяться в актах обстеження та категоріювання об’єктів 

інформаційної діяльності ФДМУ, на яких циркулює інформація з обмеженим 

доступом 

3. Інше 

3.1. Відомості, що містяться в документах, створених з використанням 

службової інформації інших державних органів, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ і організацій та яка перебуває у 

володінні ФДМУ 

4. Персональні дані 

4.1. Розділи особових справ форми П-2ДC: паспортні дані, місце реєстрації та 

місце фактичного проживання, номери домашніх та мобільних 

телефонів, склад сім’ї та інформація про членів сім’ї, дані, що 
стосуються здоров’я, дані про присвоєння ідентифікаційного номера 

працівників апарату ФДМУ та працівників РВ 

5. Мобілізаційна підготовка та цивільний захист (цивільна оборона)  

5.1. Відомості за окремими показниками про заходи мобілізаційної 

підготовки або мобілізаційного плану, якщо ці відомості не становлять 

державної таємниці 

5.2. Відомості щодо цивільного захисту (цивільної оборони) за окремими 

показниками, якщо ці відомості не становлять державної таємниці 

6. Діловодство 
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6.1. Документи від вищих органів влади, листи, відомості та інші 

інформаційні матеріали, які містять службову інформацію і яким 
надається гриф обмеження доступу «Для службового користування», що 

отримані ФДМУ від інших організацій, відповіді та інша інформація на 

них 

6.2. Накази ФДМУ та доручення Голови ФДМУ, доручення заступників 

Голови ФДМУ на виконання документів, які містять службову 
інформацію і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового 

користування» 

6.3. Відомості, що зберігаються на матеріальних носіях інформації, які 

містять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу 

«Для службового користування» 
 

 

 

Члени Експертної комісії  з питань  

таємниці апарату ФДМУ:  

 

Начальник Управління 

інформаційних технологій та 

моніторингу 

  

 

О. Синенко 

   

Начальник Управління з 

питань реформування власності 

  

Н. Рикова 

   

Начальник Адміністративно-

господарського управління 

  

Р. Федорова 

   

Заступник начальника 

Управління міждержавних 

майнових відносин та 

інвестиційної діяльності 

  

 

 

О. Наконечний 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено протоколом 

Експертної комісії  з питань  

таємниці апарату ФДМУ 

від 17 липня 2014 року № 35-84 
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