
т[угу|вськА РАионнА двР}кАвнА Ад\{!н1стРАцш{
&4'Рк1всько| оБлАст{

РозпоРяд}кв'ння

9угу|в х\ }*

|!ро затверд?ке|{ня 11ерал1ку
в!домосгей, що сп|нов!.|ять оц;тбову
!нформац!по' ! яким надаеться гриф
обмеэкення достуту <<!дя отубового
корисц.'вання>)

3 мето*о забезпечетптя в рйоттн1й државн!й адттй|сщаш|| втлтяог 3акону !ща1тти
<{[{р дост5'т до губй:шо| йформац!)>, на виконант'1 9казу |!резидента 9ща'ни
в!д 05 щавття 2011 роц п! 54712011 <<[1итаттня забезпечентя органами виковавчо'{
&'1ади досцпу до пубйнно! !нформф!!>, постанови (аб|нец \41н|сщБ }краш:и в|д
27лиетол4ца 1998 р. }{о1893 <[1ро затвердкетття Борукш[! гро порядок обл|ч,
збер!гання ! використання лок1мент!в. справ. видань га !нших матер!альних
нос|!в |нформац||, як| м|стять службову |нформац|то>, врахову}очи
розпоряд]кення {арк|всько! обласно! лержавно{ адм|н|страц|{ в1д 07 липня
2014року }'!э 330 <|1ро затвердження [1ерел|ку в|домостей, що станов:1'1ть
службову |нформац|то, | яким надаеться щиф обме>кення доступу <<[ля

службового корис!)вання'. р!шення експертно] ком!с!'[ 3 питань в!днесення
|нформац!!, як|й надасться щиф обме;кення досцпу <фтя сщжбового
корис1)ъан|{0 (протокол в|д 17 липня 2014 року }{з '1), кер1тотись статглци 6,39
3акону !ща{ттт <[1ро йсцев| дер;кавн| адтт1йсщац|}>:

1. 3атверллтл-т |1ерел|к в!домостей, що становптгь сщскбову |нформац|то, | яошл
надаеться щиф обмех<еллтя досцпу <фш сщскбового коРистРанн'} (дал! - 11ерел1к),

що додас1ъся.
2.[щуктурним п|дрозд|лам районно! деР)кавнот адм|н1страд1!

';абезпечи:и влорядк)вання роботи з док}ментауи. як! м!стять в!домос!'. шо
станов']1'1ть службову !нформац|то та визнанен1 |{ерел1ком.

3. Б:вна': и га}сст4. що вщатило .тгттн|сть. ро]поряд)кення голови рйонло!
дщ;кавно! адмБсщац|| в|д 30 щавтя 2011 роч !х{э 388 (про затвердже}п{я |{ерейч
в|домостей, що станов''уттъ сщжбову 1нформац1то, ! якам надаеться щиф обмежеттня

досцпу <фя сщэкбового корисцваттгтл>.
4. 1{онщо:ть за виконант{'1м розпорядя{енн'{ пок]1асти на керйвт:ка аттарац

рйоннот державно! адм1йсщац11 (овтрт 1. ф.

!|ер:ший заступник голова
районно| дертсавно! адм!н!страц!| то.к. вАР)!{в'|нов



зАтввРджвно

Розпоряд:кення голови

рай о гно| лер>п<авно!' алпл н !с раш!
,/|':;:адс-с!!:72ц#ыс 

'.:7
||[Рвл|к

вйомосгей, ц{о сгановляггь с"цтбову |нформафто' 1 яким надасться гриф
обмеакення досцту <фпя слрбового корцстування>

!. [коном!ка. прог:иепов!сгь та енергетика

1.1. 3ведеЁ вйомост| тро обсяги товарообф, виробтлтгва продщф| та

посщт п|лприслтств, установ, ортатт[зацй.
1'2' 8йомост| гро ф|нштсовий стшт п|дттриемств торйвт!, ресторанлого

господарства та побщового обсщтовуваттття н!селен}'1 (леб|торська' кредиторська

заборгован|сть, батансовтй прибщок, сютадськ| запаси готово| щодуфт).
1.3. 3веден| в|домост| що сютцдськ{ запаси ком{1лект}точтос вироб|в | готово|

продукц|т п!дприемств, за вин'1тком озбросттня (боспрттпасБ, в|йськово! техн|ки,

ком]1]1екц,,точ1Ф( виробБ до тттдс, сцефапьно! техн|ки, спец|апьтло< техн!'тгтто< засобБ).

1.4. Анал1птпт| матер!аги стосовно [1ерспектив наро1]ц/ван}#1 експорц

щадш1!й{о( поварБ п'щщисъпс: в райощ'
1 .5 . Бйомост1 про йсця встаноьпет*тя та щтллдтгшт д1! прил4ц|в | щисщо1в. що

використов}'к}ться в системах ф|зи.тного захисту або охорони на п;.щри€мствах. в

установах, ортан1зац|я,х пш}ивно-енергети!1ного ком]]"1ексу, що не станов.]ш1ть

дер:кавно! таем;п-тц|.

1.6. 1ехн|.гн] креслен]]я ;а |нср1тсг!| щодо керРан}1я систечо|о утравл!г:т:я

дост}т1ом на об'екги па]]ивно-енергетп1ного ком{1лексу. щаззиз1 в терористичному

в!днотшенн1, що не стано&штть державно1 тасмтпщ|
1.7. Б!домост1, як| пов'язшт| з роботото п1лприсмств щодо уютадетптя дотовор|в,

когпракт!в па !нформаш!гю про кп|сттг]в.

2. |{адров1 ппггання
2.1. |1ерел|к пос4ц та щофес|й, за якими бронтотоъся в|йськовозобов'язай, яс|

щало:оз ь в рйог*г!й лч>кавн!й алм!н!п раш!|.
2.2. Б|домост1 пр ':исепьн|сть ща]!о}оч]т}( та заброттъованлт<

в{йськовозобов'язат:то< в атларат! рйоттто! дер>кавно| адпт1Ёощац|], отр}'!с}р})и(

пфозд!лах рйот*то! дер:кавно] ащ.я1н|сщац1].
3. *цтлово-комуна.]|ьне п)сподарство

3.1. 1{оорлтлтати об'скт1в дкщел кощ/нальнот0 во'дозабезпечея+ш в м]сцл<

водозабору.

4. Бул!вниш': во та арх! гепсцра
4.1. |!татп.т м|ст та |тт:птг< населен1тх гщткг|в рйощ' виконан1'( на

топощаф|.ппо< матер|алах у мастлггаб1:

а) 1:50 000 | крупнйе в буАь-якй систей коордш{ат кр;м державнот;
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б) 1:100 000 у державйй систей коорлтптат 1942 роц або в |тшл|й систем|
коор.4тттат, але в Батг|йськй систем| висот, -п<| йстять, за сучтпт|сто вс!х показгптк|в

повц йформаш!о д,ъ| детально!о вивчеггня та ош|+дст м!сцевост].
4.2. 1опощф|.тн|, тщфров1 карти, фототьтани | фотокарти маспггаб|в

1: 10 000-1: 50 000 (незалежно в|д форми та вифг носй йформац|!) на тертттор1то

!ща:'тти, створен| в дер;кавн1й систем| коорл:ттат }€1{-2000 або в систей коорд:ттат
ск-42. як! м!с:ягь ловн1 !нформаш!го д1я де Ёш1ьного вивчен!{я |а оц]нки у!сцевос': |.

ор|стцъатптя на н;й, ц!]1евказатптя, вщобнттлгва втплф|в | р|зт+о< заход|в

гос!]одарського та оборот*того знанетття.

4'3' 11патп.л йст масшггабу 1: 10 000-1: 200 000 (незалежно в|д фортшт та виду
нос|я |нформац|!) на тертттор|то 9щаштт, створен| в дер:кавн1й оистей коордлттат 9€(-
2000 або в систей коорлинат ск-42, ях1 м|стять повну йформац!то для дета.'ъного
вивнення та оц|нки м|сшевост|, ор{еъгцватття на н|й, цйевказат*тя, вщобнта1тва вилт|р|в

1 р1згггп захол!в гослодарського га оборогшого знанегпя'
4.4. €пец|альн1 карпт, с':ворен! в державйй систем| коорл:':яат 9[1{-2000 або в

систей коорАгттат ('\{-42, а саме: кащи геодезичних дан!тх, каРти дкфел
водопостачанн]{' карти фськто< щоход|в 1 перевал!в масгттаб1в 1:50 000- 1: 200 000'
карти д|;тянок рй масплтаб]в 1 : 25 000, 1: 50 000'

4.5' 8йомост| за суч,тн|с11о вс{х показник1в про то*т1 значеттгтя елемент!в

ор|съгцзатття системи координат уск-2000 ! €1{-42 та зв'язки цих систем з 1гтшттдтти

системами координат, у топгу .лтсл1 умовтттттги або м|сцевтшл':'

4.6. Б]домост| про коордд{ати геодез'г1н1.]х щсткг|в на терттгор1| !ща'тл'т, як|

визначен| з точн|сто до 10 м у будь-як|й систем1 коорАлшат, щ|м 1ъловно! та йсцево!, а

також геодезтт.*т| | картощаф|.тя! матер|ашт, як| дозволяоть об'тис;повати або

л очн}ова !и вказан | коорлгс:а ги з такою самою ': о.тн!спо.
4.7. 1ёщощафотеодезтт.пт! дан|, як! характеризутоть рельеф поверхтт| 3ем'т| з

то.пт|спо за висотото перфзу до 10 метр|в на тщитор1то }ща'[ти. шс1 пощива}0ть

[пощ/ в од1ому маств| понад 25 км2.

5. (оц!альний ]ахист насеп€ння
5 . 1 . |{ерсонагьн1 дшт! |:шат|дБ, д]тей-сир|1 щийоьлтлах сйей, дггятих будинкБ

с|мей|ног0 птщ. матозабезпечен]о( щоча1ян. одерт9ъа+!в лопомоги. п!-гъ;.

5.2. [[ерсона.тьн| дан| тро одерх1ъан|в субсидй-
5.3. ||ерсонапьн| дан| корисгран|в п!'пъц сформоватпо< на баз| €дттого

дтжавного автомат!т{ного Ре€сщу йлъговтпса (€.{АРп).

6. {ивйьний захисг

6.1. 3веде# вфмост1 що еконойч]лй ! техн|цпй стан мере)к

життсзабезпечеттня населення.
6.2. |[ерейк об'ссг|в, що на',1ежатъ до категор1| ф.
6.3. 3ведеЁ в|домост! про отт:т.т та засоби |тт:кенерного захисц насепетлтя рйону.
6.4. 8йомост| пРо 1юкенерно-техн1чн| заходи цив|.гьного захисц' що

ш|ащ}о1ъся (реал|зован|) у шнера'1ьних планах забулови населених пункт1в

району.
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6.5. Бйомост| за сущ!в|с1}о вс1х показтттткБ про зм!ст та основЁ наттрями

розвитч 1тт:кенерно-техн|'тгтих заход{в :щв!,тьного захисц особ:ттвото пер|ощ. що
ть.тацтоться феал|зован1) у генеральгтгтх тштштах забулови населетло< щъкт1в рйощ.

6.6' 3веден| в!домост! за ощепп,пги показн]1ка]!.и про Ё,ък!сть, запшъну {1по110/

та йстк|сть захисн1о( споруд щ на п1дщиспдства& в установах. се.:тпцах | с|.пьськй
м|сцевост| рйону.

6.7. 3ведей вйомост| про використан1{'1 захисн]Ф( спорул т!;в|,тъного захисц
дтя пощеб населеттня в рйон|.

6.8. 3ведеЁ в1домост1 про к|.тък1сть населенв'|, яке щ)о)1{ивас в зона\ мо)1{''1ив1{х

заражетть, мохспв| вграти, плопу мож.]]ивого зара)кен]'{.
6.Ф. 3 веден] вйомоп ! про к]льк!сгь населенгтя. яке що)кивас в ;онах мотсштво1

евацац1|, при витттткнеттн1 Ё€ прщодвого | техттотеттаого характеру в рйой.
6.10. 3веден1 в|домост! 11ро навн|сть моб|п|зац|йтпо( заттас|в засобБ

1ндтвфагьното захисц та тщтат4д|в рФфйно1| хй|.тно] розв1дки.
6.11' 3веден1 в|домост1 про х|м|.тно небезпе'тн| об'екти господарсько!

д1яльност1
]-|]1 оцттен[в хй!чно] небезпеют (дтслокацй, види | к|.тъЁсть сигьнод]точго;

ощуйн1!х речов!;т1 (€,{ФР), к1льк|сть ща!+о}оч]'(. тт,']ав територ|!. йсти ротгашувангя
сховтлц €,{ФР та 1тш:| спец|апьй дшт|).

6.12. 3ведеЁ виомост| про пощебу та на.вн|сть запас|в фйансовтг< |

матер1а.:тьно-техн|.ппо< ресрсБ на об'скгах господарсько1 д1я:ъност] д.]ш1

попредкетлтя та л1кв]дац|] надзвттчайнтос сгтцац]й.
6.13' [ощъленти зв'язц щи проведенн1рад|ощенуват{ь та |тллпо< заходБ'
6.14. 8!домоот| про гщткти 1ттравгт|тп:я. що не станоы1']ть державщ тасм1{и1+о.

6.15' Аокуттеггги '} |т!-1тань довелен}{я сгтъал!в. коуанд ло кер!вного сюталу

орган!в 1ттравл|тлтя та стът тщитор|апьно! п!дсиотеппт т1тв!.льного за1с{оц населенн'1.

7. Фхорона здоров'я
7.1. 8|домост| про пощеби, обсяги загот|вт| донорсько! щов| або !1 коьтпонеттг!в

на особ.:ттвтй пер1од за сукупн|стю показтп.:к!в у цйопц шоло райоттно! дер>кавно|
адл|йсщф]1

8. Рот1гй
8'1' Фр|енцваттня щодо врецлтовант{'1 конфп|кпттос сгцацй в так зван]о(

''гарятлп< населеътго< ттядстах" | отосовно !н]]]1л( предбануватпл< под|й, що мо:к1ть

виникщ.ги на рел1г1йтопц, рунт|.
8.2. 1нформац!я, ощтшлата в!д щомадян, державттих ! рл!г|йвт-тх д|ячБ ]з гпгвтть,

пов'язашт< |з захиотом |тттерес|в др;кави, забезпененгтям миру 1 зтагодт в рел1л1йному
середовтлц|, досягвення,л едност| в православ'{, мусульманотв| тощо.

8'3. 1|_{ор|нний |нформац1йятй зв!т про стал | тенденц[] розвитц рел|ййно!
сшцаф.

8.4. ф!т ггцъатлзя про в!ровнегл:я ]а цльтову д|я,тън]спь ощемгп нов!тн!х

ре]ппин].1х орп1н1зац1и.
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9. (ультура
9.1. 3в|т про дорогоц|нн1 метш]и та ко1]]товне кам]ння, що м1стяться у

музейттто< предптетах.

10. 3в'язок
10.1' 8йомост1 що кана1и зв'язку, раси, призначення' тттти засоб|в звБку,

к!пьк|оть | розм|щет*тя, що не становпять дер)кавцу таемт{иц!о.

10.2. 81домост1 про об'екти' заооби спец1ального зв'язку, контрольно-
вим!ртовапьне обладнання та спец1альну техн!ку (тактико-техн|нн1
характеристики, порядок використання), тх характеристики' вимоги до умов
експлуаташ!!' або виробнишгва. випроб1вангш ! :ехн!нн1 екслл1а:аш!ю. за

допомого1о яких зд|йснтоеться обробка |нформац|! з обмеженим доступом.
10.3. Б|домост| з питань забезпечення безпеки опец|ального зв'язку.

11. [ехн|чний захисг |нформац[[
! ]. ]. 8йочост] що взас молй ] оРпшами державно| штали. органами йсшевого

самовряд/ван|'{, }твореними в1длов]дно до закон|в }щашлт, в1йськовиши

фортцват+тшш. п|д1ригмствами. ) с тановал,ти ! орган|заш!ями. незале>ю:о вй
оргшт|зфйто-правовтос форм та форм вттасност|, з питанъ оргав1зац|! техн|члого
захисту йформац||.

1 1.2 Б!домост! (за ощемт:ми показтптсаьшт) що ш1ш1ва1{ня. орган1зацБ
за!1ров4ф{ен!т'1 заходБ, факттгппй стан, наявн|сть недол|Ёв в ортан|зф| техн|штого
захисту сл}т<бово! |нформф| щодо ощемого об'скта 1нформац1йно| д1япьност1,
|нформац1йно!, телекощн|кад|йло! |нформац1йно-телекопцтт|кац|йто] оистеми' де
!1ирц]1}ос !нформашй з обмежегг+д': дощском. волод]гш:я якими дас змоц !н!ш!ювати

несанкц|онован| д|] щодо ц1е1 1нформац1], яка обробттяетьоя в йформацй,
телекомун|кац1йнй, йформфйто - тепекомун!кац!йн1й систем.х.

11.3. 8йомосг| що д|тои1 рйонвй державйй цмй1сщац|1 нормативЁ
док1менти з т1итань техн|штого захисц йформац||.

11.4. Бйомоо}1, що рзкрива1о1ъ зм|ст акт!в обсте;кенг:я та категор|товаття
об'ектБ, де ;дрц;пос йформа1|я, що становитъ деря{авну та6'11]и]цо.

11.5. 81домосг| що зм|ст захоф щодо проведенн'1 ол1скбових розсл|щъатть за

фактами порутпенъ норм | втптог техн1чного захисц !нформФ| пергшо| та дрщо|
категор||, за ви}ятком вйомоотей, що в1дтесей до дер;кавно! тасмлид|, а також
висновЁв ]а результатаии щовелегоо,; розсл!лрагть.

12. бхорона дер:кавно| тасмниц!
12.1. Бйомост| що планрштття, орган!зацБ защовадденля заход|в, факги'птий

стан, наявн|оть недоп|Ёв в орган|зац|! охоротти дер:кавно! таспт:ппд!, за винятком
в1домостей, що в1днесен| до дер;кавно] тас\д{тц|' а та<о:к в1домостей, у раз|

розголо1пенн'{ як|'( мож.'1иве настан1{'{ переттткод ддя забезпенення охороги державно1
тасм1{1щ| конщетного суб'екта реж":тмно-сещетно! дй:тьност|.

12.2. 8йомосг|, що розщивато1ъ зйст р1*того звф, акт|в пещв1рки стану
охоротти державно? п}смн1,тц; та щт1лтпа+тття-передав! матер|апьттлл< нос|!ъ сещет!{от

йформй| у ре>кимно-секре: ному орган!.
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12,3. Б!домост1, що м1стяться у нометтютат1р| сещетн1.1х справ та у щфна.'1ах
облф сещетного дйоводства:

яурнал ресстрап|! обл|ковт.тх карток щомадян про нацан1{'1 до[усц та достуту
до лержавно! таспшттщ1;

х9рнап обл!ц п ]д готовпегггтх док1п:еггг!в:
;9рнал обл|ц вх|лгоа' лоц т:егп|в:

;к1рнап обп|ч ж1рнап|в, каротек | завф1шен].]х провадженням сщав;
х9рнап !гтвентарного обл!ц гисьмовгъ зброштуровагптх макр!ал!в:
;ьурнат обл|ч сещетн1'( виданъ'
!2.4. 8йомос:|. шо ро}1Фива}оть зу]с': ак-:|в перев|рки наявност! се\ретн}'(

дочпгетп|в, спраз та |ншлл< матер|альгтих ноо|!в сещетно! |нформац||, переглялу щифу
сещетност| та й знтт:]еттття.

12.5. 3веден| в|домост| що перейк посад, перебраттт:я на як!!х дае ч)аво
пос4довим особам надавати матер|атьнтстт нос|ям 1нформац|! щифи сещетттост| та
лоступ прац|внл.тк|в до секретнт:х моб|л|зад1йп;х дочъдентБ.

]2.б' виоуост;. шо ро]\рива}о |ъ зт!сп розлорялжег+:я. нака}} що надагггш |

скасуван1'{ допус\т та надан1{я досцгу до дерясавно! таемнтщ|, номенкпат}ри посад

щац|в}{{{Ёв, перебуват*я на якто< пощебус оформлет*тя дотусц та надання дос{у[у
до дерясавно! тасмттиц|.

12.7. (:.ътттн1 дан| про осо6у, надання допус\у та дост}тгу до державнот
таемниц|, що м|стяться в обл|ков1й кар1ц! ц)омаця}1ина' а також картц! резу:тьтат|в
перев1рки щомадянина у зв'язц з таюпл дощ ском | вмоти-вованого зат1иц до органу
(Б! про його нада.тл:я.

12.8. Б!домост| про заходи тштану забезпететтгтя рокт:му секретност| тлоло

захисц 1нформал||, що становитъ держану таемни1цо' п!д нас пщебраттття |нозепцттос

.;елегаш!й. щл га о\Реуи\ !нозетд:!в на п'шщис мс гвах. в )с!анова\ !орган|зап!ях.
д!ятьн|сть якт.тх пов'язана з дер;кавно1о таеп1ниде}о'

12.9. Б!домост! [1ро так]ико - техн1чн! дав| 1нл<енерно - техн|.ппт< засоб|в
охорони' сиотем отлттал|зац|т, заходи |з впроваджеттня щощскног0 рок!д\{у на
об'сктах з особ;твтдс ре)ю1мом д!яльност! [ш' зпу) та вгтщр!тпньооб'сктового

режиму конщетного сф'скга режттмно-сещетно| д1я:тьност|.
12.10. 8йомост! про орган1зац|го та резу]1ьтати проведен1{'1 сщибовтгх

розсл|д,ватъ щодо конщеттло< факт|в витоц сещепто| |нформац|| та 1гггш:сх {1ору111ень

режи]\'у сещетност|, за втдятком вйомостей, що в|днесен| до державно} тасппттщ| .

12.1 1. 3веден| в1домост| щодо забезпеченн'1 режиму сещетност| у раз| введен+я
правового режи\ц восттттого або надзвитайного отану (особ.:штвого пер|ощг).

13' Фборонна та мобй1зац1йна робота
13.1. 8йомоот| що захош{ моб|л|зфйто] п|дготовки, моб|л1зац1йлого гьтану

райоттно| державно| а"цц!н|сщац|], оргатт|в м|сцевого самовряд}вання. п!дщисмств.

установ | орган|зфй ус|х форм власност|, що не пт|стягь Бформац1!' вйнесено1 до
38[ (440-05) щодо;

створен}я, розвитч' щри|{анн'т! передан|, л|кв|дф!, реал1зац]] та ф|нансРа}тня
моб|л|зац|йгтт.тх поцэкностей п|дприемств, уотанов ! орган1зат{|й рйону;

}
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вироб1{ицгва та поставки тех'!{|чтт|тх засоб|в та май}1а речовот сщ)кби в

осооливии пф1од;
вщо!]н1щтва' зачд1!в'11 та поставки продово]ъства с1.!1ъськогосподароько1

{1родус]|т в особ,тив1й пер1од;
виробни]цва та поставки йкарськлос засобБ та мед,нного майта в особ'пивтй

пщ1од;
виробт*т:1гва та поставт{и п,шьно-масттт.:ътло< платер!ал|в в особливий пер|од;
моб|л!зац|йттос завдаттъ |з за}1овг1енн'{ на вщобнтщтво тродщц1!' виконан1{'!

роб!:. нала+л;я посщт в особ,титвий пр.ол:
к|лькост| автотранспоршо!, дорожньо-буд1ве:тьно!, п!д|йматъно-щанспортто!

техн|ки' зал|зтти.птого р)хомог0 сют4щ, як! п!д,тягають передав| до склащг 3бройтттт<

€ттл }ща:'тти в райот*т|й державн|й адм|н1ощФ!, органах йсцевого самоврядування;
забезпечеттгя вттконавц1в моб1л|зфйгт;о< завдань матер|атьно-техн1з+ттллт,

сирови нними ! а енерг€ ! и чними рес1 рсал: и в особ,птв+о! лер!ол:
показтп.тк|в |з щап| та кадр|в, джерел забезпечегтля калрами пощеб економ1ки

рйону на особ':ивий пер|од;
пйготовки фах|вц1в у закпщах осв1п.л на особливий пер1од;

наданн'{ медичн!!х' щанспортн]'{. потштов]}!. телекодтфкац!йлл& )китлово-
коьцнальттто<, побрових, ремонтгттл< та |шт:ло< послц в район| в особ.гптвтй пер|од;

но;{енкпат)ри, обсяг|в (норм), пт1сць збер|ганття платер|а:ътттг< ц1т*тостей
плоб1л|зац|йтого Резерву в рйот+т|й дщ;кавнй адм]н|стРац|], на п{дтрисмствах, в

установах' орган|зац1-ю< рйону, яс| не зфян| у виробтптттв| озбросттня, босщтптас|в,
в1йоьково] техв|ки, спец!апьнл.тх копл::лект1ъальъттос вироб|в до гттдх;

кал1, апьно: о б5 л| вни1п : ва в особ'тгтвй пер!ол:
створен1'1 сщаховог0 фонду доцттенташ|! д:тя забезпеиення виробт*:т]тва

лрошд:ш!!'. вгткона+тгш роб!т. надан}ш посл) 1 в особ,твий пер!ол:
пощеби с1пъського господарстк} району в хй|.пттос, м!кроб1олог1.ттт;о< засобах

захис1 рос,тт:. мйеральгштх лобривах в особ,тттвй пер!ол.
13.2. 81домост! про методтт.пт! матер|атти з птпатть моб!л|зацйно! п|д_отовтот

економ!ки району.
]3.]. Б|доуост] про виконан}+,{ закон|в. |тт;шт.:х нормативно-щавовгс< акт]в з

тгтгатть мобйзадйно| пфотовки економ1ки району.
13.4.8]домост| 11ро заходи' передбанен| &тя забезпечеттгтя сталого

ф1нкп|ощваттня райоттно| державно| адм1Ёсрац|!, орган1в м|сцевотю самоврядуван}'1,
а тако:к п!дприсмств, уотанов | орган|зфй рйону, яс| не зад|ян| в особ:птвтй пер1од у
виробнтпрв| озброснтя, боспрттпас|в, в|йськово| техя1ки, спец|ацъш.:х
комт1',1екц/ъа[ьн1о< вироб|в до ттто<.

13.5. Б1домост| про отан мобй!зац!йно| готовност! п!лщисмств. установ !
орган|заш|й, як1 не зац]ян| в обоб'ттивий пер|од у вщобтти:1ш| озбростття, босщтптас|в,
вйськово] техн1ки, спец|альттттх коппзлекцвш1ьн]'( вироб|в до н;о<.

13.6' Б1доптост| про орган|зац|:о та порядок робопт црс|в п!двшдегтня
квал1ф1кац!| фах|вц|в рйонно! державнот цпл1йсщф| з т1итань мобйзщ|йно!
п|дготовк-т.

в
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13'7. Б!домост! що вид|лет*я бул1вель, споруд, земельн]1х д|:тлток,
щанспортн1о( та !1]1!11д( матер|агьно_тост1тттих засоб|в 3бройттим €илам !ща1;л,
!тттптттд в!йськовттм форпцъаттттям в особливий пер!од.

13.8. Б|домост| про ф${кц|он}ъш{ня едттто! щанспортно] систепти }ща!'гп.т в
особ;штвий пер|од у насп:н|, що стосусться райоттно! дер;кавно! адшт!н|сц;ац!!, орган!в
пл|сцевого самовряд,ъатлтя, ощемотю п1дпри€мстварйону.

13.9. Б!домост| про заходи моб|йзац|йто'1 п!дготовки та птоб!л|зап|йного плану

рйоннот дтжавнот адиысщац1!, орган|в м1сцевого самоврядванн'1, п|дприсмств,

установ | орган|зац!й району.
13' 10.8йомост| (за ощепштпшт локазттт<ами) про заходи моб!п|зац!йто!

п|дготовки та птоб|л|зад|йного плащ райот{нот дерясавно! адм!н|сщФ! орган1в
у|сшевого самовря'.} ван]-]я. пищи6мсгв. 5станов | орган!загт1й райоц шодо
жи п сзабезпечегтня населенн'1 в особ,ъ.:вй пер!ол.

1 3 . 1 1 . Бйомост| (за ощепттпти показтллсатлл) тро орган|зацБ опов|щеттття,

управл1гтяя ! зв'язц. порялок переведен}б] районно] державно]' алм!н!сщаш|}. орган!в
м|сцевого самоврящвант{'1' п1дприсмств, установ ; орган!зац]й райощ на ре]ки\,1

роботи в р1ова\ особливого пер|одг.
13.12. 8|доплост| про довгосщоков| та р1.пт| прощами мобп!зац|йно'{

лц{!товки раионно| державно1 ад}11н1сщац11' орп1н1в м1оцевого самоврядуван1'1'
ощемого п|дприсмств4 установи, орп1н|зап|! рйону.

13.13. Б!домост1 (за още,мтами показниками) про пощебу в асип])/ванн&\ та

факттттт| фйансов| вирати на п{обп1зац1йну пиготовч районлот дер)кавнот
адм!н1сщац1!, оргатт1в м!сцевого сап1овряддання, п|дтрисмств, установ, орган!зфй
рйону.

13.14. Б|домост| про орган|зац1йн| за\оди з територ|агьно| оборо:ти у рйон|
територ!агьно| оборони, що не м!стять !нфорптац[г_, в|днесено] до звдг'

13.15. 8|домост! тро дислокац|то, сю1ац та завдання з'сднань' частин та
пирозди|в 3бройпт< €тът !щашти та м1н|стерства внущ1]!!н|х справ уФа'ш{ на
тертпюр|| {арк|всько! област|.

13.16. Бйомост| про виконання ви]\'1ог постанови каб|н9ц \4|н|сщ|в 9кра'ни в|д
28 рудня 2000 роч }г9 19'1 " 11ро затверркеттня |1ололсенля <<[{ро в!йськово-

щанспортттий обов'язою>.
13.17. Бйоплост| що щоведен1'1 за\од!в моб;л|зац|| .)тодськ,|( та щанспор1н]о(

ресшс]в на територ|! району.
13.18' Бйомост| про п;дщи€1!1ства, як! залутатоться до виконанн'1

мобй|зац!йло< завдатть.

14. [|экнародна дйльн|сгь
14.1. Б1доптост1 шодо марпщщ!в пересРання об'скт|в в|дв15ванля, як|

стосу}оться щедставникь 1ноземлдо< дер)кав, з категор|й'охороттястло< ос1б, що не
станов.]]'1ть державно1 тасплттд]|.

15. 3емепьн! в|дносини
15.1. матер!аци 1твеъпаризац1! земе.:ть в|йсъковт,:х частин, установ та

орган1зац|й \4й1стерства Фборони }ча|тти' €л1экби безпеки }щат'тти ( за наявност|
коорд|д{ат поворот!]]-|х точок).

._.!
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16. Безпека 1 охорона правопорядь?
16.1. Бйомост|, ощиман| вй правоохоронн]о( орган|в, яЁ не п|дтягатоть

розголот]]енн!о на п|дстав1 в1дпов!д:их нормативн{о( акт|в | мох9ть привести до
ро3к?'{ггя д)керела оргппано| |нформаш!|.

16'2' 8йомост| про зйст матер|алт|в д|знаняя (досудового сл|дства) з т:итахъ,

що м!стягь |нформац]]о з обмо{еним доот)т1ом.
1 6.3 . Б|домоот| про тьтащвання або орган|зац!то аттти терористи.лло; заходБ, що

не станов]ять державно] таемниц|.

17. Арх!вна справа
17.1. протоколи зас|датть експртно-перев|ртло< койс|й, на як}'( розглядатоться

щоекти нормативно - методичн11х до;9тиеттг!в, нотт1енкпацр сщав, отп-тс!в з щифом
обме>кеттня досцту <!,тя сщокбового користРан1'})'

18. 1н:це
18.1' Бформацй, одержана конф|денц|йто, досцтт до я<о| обмежено ф1зтт'птото

або торидт*тото особото.

,л
3аступник кер!вника апарав. }/ .-
нанальник орган!заш!йного в!длф !/ / '
апарату районно!дер:лсавно! адм!н!сщац!1 ' | н.п. 1птРиФАновА


