УКРАЇНА
МІСТО БЕРДЯНСЬК ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від « 02 » грудня 2011 р.

№ 598-р

Про затвердження Переліку
відомостей, що становлять
службову інформацію у виконкомі
Бердянської міської ради
Відповідно до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу
Президента України від 05.05.2011 № 547/2011
"Питання забезпечення
органами державної влади доступу до публічної інформації", розпорядження
міського голови від 12.10.2011 № 515-р "Про створення комісії з питань
віднесення відомостей до службової інформації", враховуючи пропозиції комісії
з питань віднесення відомостей до службової інформації (протокол № 1 від
10.11.2011)
1.Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у
виконкомі Бердянської міської ради (далі - Перелік) згідно з додатком.
2.Начальнику відділу інфораційно-комунікаційних ресурсів виконкому
Бердянської міської ради (Царакаєв В.П.) забезпечити оприлюднення
зазначеного Переліку в порядку, визначеному законодавством України, на
офіційному сайті Бердянської міської ради.
3.Розпорядження міського голови від 26.09.2009 №167-р „Про роботу з
конфіденційною інформацією в виконавчому комітеті Бердянської міської ради”
вважати таким, що втратило чинність.
4.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого
справами виконкому Чанишева В.І.

Виконувач обов’язків
міського голови

С.В.Матвєєв

Додаток
до розпорядженням міського голови
від « 02 » грудня 2011р. №598-р
Заступник міського голови, в.о.
керуючого справами виконкому
_____________ О.В. Яланська

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію у виконавчому комітеті
Бердянської міської ради
1.Кадрові питання
1.1.Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов'язані.
1.2.Відомості про кількість військовозобов'язаних, заброньованих за
виконавчим комітетом міської ради, управліннями, відділами та іншими
структурними підрозділами виконкому, підприємствами, установами,
організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку,
спеціальні комплектуючі вироби до них).
2.Цивільна оборона
2.1.Відомості щодо організації заходів цивільної оборони, крім
відомостей, що становлять державну таємницю.
2.2.Перелік об'єктів, що належать до категорії цивільної оборони.
2.3.Зведені відомості про сили та засоби інженерного захисту населення
області.
2.4.Відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями
розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)
особливого періоду, що плануються (реалізовані) в генеральних планах
забудови міста Бердянська.
2.5.Відомості про використання захисних споруд цивільної оборони для
потреб населення міста.
2.6.Відомості про пункти управління, що не становлять державну
таємницю.
2.7.Інформація з питань зв'язку та оповіщення міського запасного пункту
управління.
2.8.Відомості про зв'язок при ліквідації надзвичайних ситуацій мирного
часу, а також на навчаннях та тренуваннях.
2.9.Плани цивільного захисту на особливий період об'єктів економіки, які
не віднесені до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.
2.10.Відомості про організацію підготовки цивільної оборони, які не
підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.
2.11.Відомості, що розкривають бази даних на об'єкти і споруди систем
життєзабезпечення, згідно із затвердженими міськими програмами створення
страхового фонду документації.

3.Житлово-комунальне господарство
3.1.Відомості, що розкривають координати місць приєднань до
комунальних водоводів об'єктів промисловості.
3.2.Координати об'єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях
водозабору.
3.3.Організаційні заходи та технічні засоби охорони об'єктів
комунального водозабезпечення на особливий період.
3.4.Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної
води.
4.Будівництво та архітектура
4.1.Плани міста, виконані на топографічних та картографічних матеріалах
у масштабах:
1:50000 і крупніше у будь-якій системі координат, крім державної;
1:100000 у державній системі координат 1942 року або в іншій системі
координат, але не в Балтійській системі висот, які містять за сукупністю всіх
показників повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості.
4.2.Відомості про топографічні карти і плани масштабу 1:50000 та
крупніших масштабів, спеціальні карти (незалежно від форми, та виду носія
інформації), похідні від матеріалів аеро- та космічних зйомок, які створені в
державній або в місцевій системі координат на територію України.
4.3.Топографічні карти, фото плани, плани міста масштабу 1:2000 1:20000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України,
створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК42, виготовлені пізніше 2003року, які містять повну інформацію для детального
вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва
вимірів і різних засобів господарського та оборонного значення.
4.4.Відомості про координати астрономічних, геодезичних пунктів на
території України, які визначені з точністю 20 м і точніше в умовній та місцевій
системі координат.

5.Охорона державної таємниці
5.1.Відомості про планування та організацію запровадження заходів
забезпечення режиму секретності, фактичний стан, наявність недоліків в
організації охорони державної таємниці (крім тих, що становлять державну
таємницю).
5.2.Відомості про обладнання приміщень, у яких проводяться секретні
роботи або зберігаються матеріальні носії секретної інформації, заходи щодо їх
охорони.
5.3.Відомості щодо оформлення допуску посадовим особам до державної
таємниці, номенклатура посад працівників, перебування на яких потребує
оформлення допуску до державної таємниці.
5.4.Відомості щодо організації та ведення секретного діловодства.
5.5.Відомості щодо перегляду грифів секретності матеріальних носіїв
інформації.
5.6.Документи, по яких скасовано гриф секретності.

5.7.Акти на знищення матеріальних носіїв секретної інформації, якщо
вони не розкривають їх зміст.
5.8.Звіти про стан охорони державної таємниці.
5.9.Акти про результати перевірок стану забезпечення режиму секретності
і секретного діловодства у виконавчому комітеті Бердянської міської ради.
5.10.Протоколи засідань експертних комісій.
5.11.Відомості про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів,
охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного та внутрішньооб'єктового режиму.
5.12.Відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення
правового режиму воєнного або надзвичайного стану у виконавчому комітеті
міської ради, управліннях та інших структурних підрозділах виконавчого
комітету міської ради.
5.13.Номенклатури секретних справ та справ "Для службового
користування".
6.Мобілізаційна робота
6.1.Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного
плану органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх
форм власності (які не становлять державної таємниці) щодо:
- створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та
фінансування мобілізаційних потужностей;
- виробництва та поставки технічних засобів та речового майна в особливий
період;
виробництва,
закупівлі
та
поставки
продовольства,
сільськогосподарської продукції в особливий період;
- виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в
особливий період;
- мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції,
виконання робіт, надання послуг в особливий період;
- кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймальнотранспортної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до
складу Збройних Сил України, в місцевому органі виконавчої влади, органі
місцевого самоврядування;
- забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріальнотехнічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;
- показників з праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб
галузей національної економіки на особливий період;
- підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;
- надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних,
житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий
період;
- номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей
мобілізаційного резерву в органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в
установі, організації, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів,
військової техніки, спеціальних комплектуючих до них;
- капітального будівництва в особливий період;

- створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва
продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.
6.2.Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки
національної економіки.
6.3.Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з
питань мобілізаційної підготовки національної економіки.
6.4.Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ,
організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння,
боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них.
6.5.Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок,
транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам
України, іншим військовим формуванням в особливий період.
6.6.Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в
особливий період у частині, що стосується виконавчого комітету міської ради,
окремого підприємства.
6.7.Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного
плану виконавчого комітету міської ради, підприємства, установи, організації.
6.8.Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного
плану виконавчого комітету міської ради, підприємства, установи, організації
щодо життєзабезпечення населення в особливий період.
6.9.Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок
переведення органу місцевого самоврядування, підприємства, установи,
організації на режим роботи в умовах особливого періоду.
6.10.Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів
управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх
охорони та захисту органу місцевого самоврядування.
6.11.Відомості про річні програми мобілізаційної підготовки виконавчого
комітету міської ради.

