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!1ро впесення зм!н до |1ерел!ку
в|домостей, що ставовлять слуясбову
|нформац!по, 1 яким надасться гриф
обмеясепня доступу <<,{ля слулсбового
корисц/вання>>

Б1дпов|дно до розпоРядх(е}1ня голови )(арк1воько] обласно| державно!
адм1н|сщац1| в|д 26 вересня 2013 року ]:гр 384 <<|[ро внесення зм|н до ||ерел|ку
в!домостей, що становлять о.тух<бову |нформаш|то, 1 яким надаеться щиф
обмеження достугу <фя о.тгркбового користування)' внести до розпорядження
голови районно| дерхавно! адм1н|отрац!| в|д 30.05.2011 ]Ф 388 <||ро
затвердя<ення |!ерел|ч в|домостей, що станов.т1ять стця<бову |нформац|то ! яким
надаеться щиф обмеження досцпу <фя олужбового кориоцвання) так| зм]ни:

доповнити розд|л 10. <1ехн|чний захиот 1нформац|!'>> гунктами такого
зм1сц:

(10.10. 8|домост|, що розщива}оть зм!ст акт|в обстеження та
категортован1{'{ об'ект|в, де циркул|ое |нформацй, що отановить державну
таемниц|о.

10.11. 8!домост1, що м!стятьоя в журналах обл1ку щодо техн|нного
захиоц 1нформац|| з обме>кеним дооцпом:

журнал комплексно! системи з€|хисц !нформац1! !нформац|йно| системи
лруго| та щетьо! категор|| захисту;

журн'1л резервного коп|товання та арх!вування файл|в |нформац|йно!
системи Аруго! та щетьо| категор|| захисц.

10'12. 8|домост| про зм1ст заход|в щодо проведення службових
розсл|дувань за фактами пору1||ень норм | вимог техн!чного захиоту !нформац1!
пертпо| та друго! категор!й за винятком в|домостей, що в1днесен! до державно1
таемниц|, а також висновк|в за результатами проведених розсл1дувань>;

вик.т1асти розд1л 1 1 . <Фхорона дерх<авно| таемниц!>> в так|й редакц|]
редакц1|:

<11.1. 8]домост| про планування' орган|зац|то запровад)кення заход|в,
фактинний стан, наявн!оть недол1к|в в орган|зац|! охорони дерхсавно| таемниц|
конкретного оуб'екта режимно_оекретно| д!яльност!, за винятком в1домоотей,
що в|днесен| до дер:кавно! таемниц|.

11.2. 8|домост1, що м|стяться у номенк.11атур1 секретних справ та у
ж)рналах обл!ку оекретного д|ловодства:
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журн{тл реестРац|т обл|кових каРток щомадян про надання допусц до
дерх<авно| таемниц|;

журн€1л обл!ку п1дготовлених документ1в;
хурн€ш1 обл1ч вх1дних докгиент|в;

'(ур!{€}л 
обл1ку журнал1в, картотек 1 заверп:ених провадх(енн'тм спРав;

журнал |нвентарного обл|ку письмових збротшурованих матер|ал1в;
ж}?н€!л обл!ку секретних видань.
11.3. 81домост| про перев|рку наявност| оекретних докрлент!в, перегляд

щиф!в секретност1 та знищенн'! секретних дочмент|в.
11.4. 8!домост| про перел|к посад' що да}оть право посадовим особам, як1

!1 займа:оть, надават14 матер|альним |1ос!ям 1нформац1| щифа сещетност| та
доступ прац!вник!в до сещетних моб1л1зац1йних документ|в.

11.5.81домост| про надання | скасування допуску та надання досцгу до
дерх<авно| тасмниц|, номенк.т1ацри посад прац1вник|в, перебування на яких
пощебуе оформлення допуску до дерхсавно| таемниц!.

11.6.8!домост| щодо обл|ково] картки щомадянина цро надання допуску
та дооцпу до дер)кавно! таемниц| та мотивованого запиц до органу €Б9 про
його надання'

11.7. 8|домост1 про заходи план]в забезпечення рея(иму оекретност! щодо
захисц !нформац1|, що становить державну та€мницто' п|д час перебування
1ноземних делегац|й, щуп та ощемих |ноземц1в в уотановах та орган|зац!ях,
д1яльн|сть яких пов'язана 3 державно1о таемнице1о.

11'8. 8|домост| про тактико - техн|чн| дан! |нженерно _ техн|чних засоб|в
охоРони' сиотеми сигнал|зац!!, зм|ст заход|в пропускного та внутр1ш:ньо _
обертового Ре}(иму.

11.9. Б|домост| про зм1от заход|в щодо проведенн'{ слухбових
розол|дувань за фактами витоку оекретно! 1нформац|| та |нтцих пору1день
Режиму секретноот| за винятком в|домостей, що в1днесен1 до деря<авно!
таемниц|, а такох висновк1в за результатами проведених розсл|дувань.

11.10.8|домост| про зм|от заход|в |з забезпеченн'{ режиму секретност1 у
введе1{ня правового режит!{у военного або 1{адзвичайного стат{у>.

[1ерппий засц/пник голови
районно! дерясавно[ адм!н!страц|! .к. вАРжв[нов
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