МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
23.11.2020

м. Київ

754

Про затвердження Переліку відомостей,
що становлять службову інформацію
у Міністерстві енергетики України

З метою впорядкування та систематизації службової інформації і
Міністерстві енергетики України, відповідно до Законів України «Про
інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах», Указу Президента України
від 05.05.2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до
публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016
№ 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку,
зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв
інформації, що містять службову інформацію»,
н а к а з у ю:
1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у
Міністерстві енергетики України (далі - Перелік відомостей), що додається.
2. Керівникам
структурних
підрозділів
Міненерго,
державних
підприємств, установ, організацій та об’єднань, що належать до сфери
управління Міненерго, а також господарських товариств, щодо яких Міненерго
здійснює управління корпоративними правами держави, забезпечити облік,
зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації,
які містять відомості, що становлять службову інформацію, відповідно до
законодавства України.
3. Надати право виконавцям та особам, що підписують документи
структурних підрозділів, під час документування управлінської діяльності
надавати гриф обмеження доступу «Для службового користування»
матеріальним носіям інформації відповідно до цього Переліку відомостей.
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4. Департаменту організації документообігу забезпечити належний облік,
зберігання, розмноження та порядок використання документів з грифом «Для
службового користування».
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України від 29.12.2018 № 674 «Про затвердження
Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Міністерстві
енергетики та вугільної промисловості України».
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного
секретаря БОНДАРЕНКА Володимира.

В. о. Міністра

(підписано КЕП)

Юрій БОЙКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерство енергетики
України
№

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію
у Міністерстві енергетики України

І. Організаційно-управлінська діяльність
1. Внутрішньовідомча службова кореспонденція, доповідні записки,
рекомендації, пов’язані з діяльністю Міністерства, здійсненням контрольних та
наглядових функцій, а також з процесом прийняття рішень, які передують
публічному обговоренню чи ухваленню.
2. Відомості, що містяться у документах, надісланих до Міністерства з
грифом «Для службового користування».
3. Відомості, що створені з використанням інформації, що міститься у
документах, надісланих до Міністерства з грифом «Комерційна таємниця».
4. Листи, довідки, висновки та інші документи (в тому числі
внутрішньовідомчі), підготовлені виконавцями секретних документів, які
містять відомості, що не становлять державної таємниці, але розголошення
яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки,
територіальній цілісності або громадському порядку, здоров’ю населення,
репутації та правам інших осіб, призвести до розголошення конфіденційної
інформації, сприяти заворушенням або вчиненню злочинів тощо.
5. Документи Міненерго, що містять службову інформацію інших
державних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій,
6. Відомості щодо методів і систем захисту оперативно-диспетчерського
управління об’єднаної енергетичної та газотранспортної систем України.
7. Відомості про державні баланси запасів корисних копалин України
(кам’яне вугілля, нафта, газовий конденсат, природний газ, германій, метан,
бітум).
8. Відомості про окремі показники хімічно небезпечних об’єктів
І-ІІІ ступенів хімічної безпеки.
9. Відомості, що містяться в матеріалах службових розслідувань.

ІІ. Фізичний захист особливо важливих об’єктів
1.
Відомості щодо окремих показників системи фізичного захисту т
охорони окремих об’єктів, що належать до сфери управління Міненерго, та
господарських товариств, щодо яких Міненерго здійснює управління
корпоративними правами держави (далі - підприємства ПЕК), що містять
інформацію про їхню диверсійну стійкість, додатково до відомостей, які не
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підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю
(далі - ЗВДТ).
2. Відомості про окремі показники заходів з організації оповіщення,
взаємодії та реагування відповідно до об’єктового плану взаємодії у разі
вчинення диверсії, скоєння актів тероризму та інших екстремістських дій на
об’єктах підприємств ПЕК, додатково до відомостей, що не підпадають під дію
ЗВДТ.
3. Відомості про опис системи реалізації обмежень доступу та
регулювання проходу і проїзду у зони обмеження доступу та про перепускний
та внутрішньооб’єктовий режим на об’єктах підприємств ПЕК.
4. Відомості про рівень чутливості детекторів металу, що застосовуються
у системі фізичного захисту та охорони.
5. Відомості про виконання заходів фізичного захисту енергоблоків та
ядерних матеріалів на термін перевантаження активної зони і пуску
енергоблоку.
6. Відомості щодо управління засобами контролю та управління доступом
у зони обмеженого доступу на об’єктах підприємств ПЕК.
7. Відомості про повний перелік озброєння, боєприпасів, бойових
технічних засобів підрозділів охорони підприємств ПЕК.
8. Об’єктові плани взаємодії у разі вчинення диверсії, плани-сценарії
навчань з перевірки дієздатності об’єктового плану взаємодії, звіти за
результатами навчань та тестів.
9. Відомості про плани та дату перевезення (зокрема міжнародного) та
кількість ядерного матеріалу ІІ-ІІІ категорії.
10. Відомості про вразливість ядерних установок та ядерних матеріалів і
стан фізичного захисту АЕС.
11. Відомості про міцність фізичних бар’єрів на шляхах проникнення до
життєво важливих місць об’єктів ПЕК та рівень вразливості до терористичних
загроз.
12. Відомості про окремі показники процедури доступу персоналу у зони
обмеження доступу та до життєво важливих місць на конкретному об’єкті
підприємств ПЕК.
13. Відомості про заходи протидії диверсіям та актам ядерного тероризму
на об’єктах ПЕК.
14. Інформація про фізичних осіб, до яких триває/застосовується
спеціальна перевірка для надання допуску до виконання особливих робіт на
ядерних установках, з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами,
іншими джерелами іонізуючого випромінювання.
15. Сукупні дані про особу та висновки уповноваженого органу щодо
надання їй допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках, з
ядерними матеріалами, радіоактивними
відходами, іншими джерелами
іонізуючого випромінювання (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце
народження, місце проживання, посада, висновок Служби Безпеки України.
номер і дата наказу про надання допуску).
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ІІІ. Топогеодезичне забезпечення
16. Топографічні, цифрові карти, фото плани і фотокарти масштабів
1:10000, 1:50000 (незалежно від форми та виду носія інформації) території
України, створені у державній системі координат УСК-2000 або системі
координат СК-42, які містять інформацію для вивчення та оцінки місцевості,
орієнтування на ній, вимірів, різних об’єктів господарського та оборонного
значення тощо.
17. Плани міст масштабу 1:10000 та 1:25000 (незалежно від форми та
виду носія інформації) на території України, створені у державній системі
координат УСК-2000 або системі координат СК-42, які містять інформацію для
вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, вимірів, різних об’єктів
господарського та оборонного значення тощо.
18. Відомості за сукупністю показників про точні значення елементів
орієнтування систем координат УСК-2000 та СК-42 та зв’язки цих систем з
іншими системами координат, зокрема - умовними та місцевими.
19. Відомості про координати геодезичних пунктів (списки, каталоги
координат геодезичних пунктів) на території України, визначені з точністю до
10 метрів у будь-якій системі координат, крім умовної та місцевої, а також
геодезичні і картографічні матеріали, які дозволяють обчислювати або
уточнювати зазначені координати.
20. Картографогеодезичні дані рельєфу поверхні Землі з точністю за
висотою перерізу до 10 метрів території України, які покривають площу в
одному масиві понад25 км2.
21. Обмінні плани гірничих виробок масштабів 1:5000, 1:10000.
22. Плани поверхні проммайданчиків вугільних підприємств масштабів
1:500, 1:1000, 1:5000.
23. Плани руддвору масштабів 1:500, 1:2000.
24. Спеціальні карти і плани поверхні, що сполучені з підземними
гірничими виробками та родовищами вуглеводнів.
25. Планшети поверхні у системі координат СК-42 масштабів 1:200,
1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:25000.
11.
Планшети поверхні у системі координат СК-42 масштабів 1:200
1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:25000 та біля ствольних виробок системі
координат СК-42 масштабів 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:25000.
26. Геологічні карти у системі координат СК-42 масштабів 1:2000, 1:5000,
1:25000.
27. Журнали обчислення (попереднього обчислення) координат, журнали
координат полігонометрії, журнали обчислення координат теодолітних
проходів.
28. Схеми тріангуляції, схеми розташування планшетів у системі
координат СК-42, схеми опорних пунктів, схеми планового обґрунтування,
схеми поверхні з кордонами гірничого відводу.
29. Картограми розташування планшетів зйомки гірничих виробок за
пластами у системі координат СК-42.
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IV. Режимно-секретна діяльність
30. Відомості про службові розслідування при виявленні випадків
розголошення державної таємниці, втрати документів, що містять таємну або
службову інформацію.
31. Відомості щодо підстав для віднесення інформації до державної
таємниці та обґрунтування шкоди національній безпеці України у разі її
розголошення, що містяться у рішеннях та експертних висновках державного
експерта з питань таємниць.
32. Сукупні дані про особу, якій надано допуск та/або доступ до
державної таємниці (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження,
місце проживання,
посада, найменування органу, підрозділу, номер і дата
наказу про надання допуску та доступу).
33. Відомості про перегляд грифів секретності та знищення матеріальних
носіїв інформації (акти за результатами перегляду грифів, акти про знищення
секретних документів).
34. Зведені відомості в частині забезпечення режиму секретності у разі
правового режиму воєнного чи надзвичайного стану (особливого періоду).
35. Відомості за окремими показниками про організацію та
запровадження заходів з технічного захисту інформації щодо об’єктів
інформаційної
діяльності
або
інформаційних,
інформаційно телекомунікаційних та телекомунікаційних систем, додатково до відомостей,
що не належать до державної таємниці.
36. Зведені відомості про результати обстежень режимних приміщень,
додатково до визначених ЗВДТ.
37. Відомості про організацію режиму секретності, стан охорони
державної таємниці в Міненерго, на підприємствах ПЕК (плани, накази, річні
звіти, акти перевірок організації та забезпечення режиму секретності та інші
заходи у сфері охорони державної таємниці).
38. Номенклатура секретних справ.
39. Акти передачі секретних документів на період відпустки (зміни)
керівника режимно-секретного органу.
40. Номенклатура посад, перебування на яких передбачає оформлення
допуску до державної таємниці.
41. Облікові картки громадян про надання допуску та доступу до
державної таємниці.
42. Річні акти перевірки наявності секретних документів.
43. Журнали обліку секретного діловодства.
44. Перелік питань з особистими даними посадової особи для оформлення
допуску до державної таємниці (додаток 5 до постанови Кабінету Міністрів
України від 18.12.2013 № 939 «Про затвердження Порядку організації та
забезпечення режиму секретності в державних органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях»).
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V. Цивільний захист
45. Відомості щодо Переліку підприємств ПЕК за окремими показниками,
що належать до категорій цивільного захисту.
46. Відомості про захисні споруди цивільного захисту підприємств ПЕК
за окремими показниками.
47. Відомості про підприємства ПЕК та чисельність їхньої найбільш
робочої з міни, що продовжують діяльність в особливий період за окремими
показниками.
48. Відомості про стан укриття працівників у фонді захисних споруд
цивільного захисту.
49. Відомості
за
окремими
показниками
планування
заходів
підприємствами ПЕК у мирний час та особливий період за формами згідно з
табелем термінових та строкових донесень в частині цивільного захисту.
VI. Мобілізаційна робота
50. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, додатково до
визначених ЗВДТ, щодо:
виробництва та постачання електроенергії, пально-мастильних матеріалів
та кам’яного вугілля підприємствами ПЕК в особливий період;
кількості
автотранспортної,
дорожньо-будівельної,
підіймально транспортної техніки, повітряних, морських та річкових суден, залізничного
рухомого складу, які підлягають переданню до складу Збройних Сил України у
місцевому органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування;
забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально -технічними,
сировинними та енергетичним ресурсами в особливий період;
показників праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами для потреб
галузі на особливий період;
підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;
надання транспортних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та
інших послуг в особливий період;
виробництва потрібної цивільної промислової продукції в особливий
період;
номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей
мобілізаційного резерву у Міненерго, на підприємствах ПЕК. які не залучено у
виробництво озброєння. боєприпасів, військової техніки, спеціальних
комплектувальних виробів до них;
капітального будівництва в особливий період;
забезпечення електричною енергією військових частин Збройних Сил
України, що несуть бойове чергування;
страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції,
виконання робіт, надання послуг в особливий період.
51. Відомості про програми
мобілізаційної підготовки Міненерго,
підприємств ПЕК (планові та позапланові, довгострокові та річні тощо).
52. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки
економічної сфери.
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53. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових
актів з мобілізаційної підготовки економічної сфери.
54. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за центральними
і місцевими органами виконавчої влади, іншими державним органами,
органами місцевого самоврядування, підприємствами ПЕК, які не залучено в
особливий період у виробництво озброєння, боєприпасів, військової техніки,
спеціальних комплектуючих виробів до них.
55. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення функціонування
підприємств ПЕК, які не залучено в особливий період у виробництво
озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих
виробів до них.
56. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств ПЕК, які не
задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової
техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.
57. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення
кваліфікації фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади з
мобілізаційної підготовки.
58. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок,
транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам
України, іншим військовим формуванням в особливий період.
59. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного
плану підприємств ПЕК.
60. Відомості про виробничі потужності підприємств ПЕК, а також
обсяги,
технологію
виробництва
матеріалів,
які
передбачається
використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних
комплектуючих виробів до них.
61. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного
плану Міненерго, підприємств ПЕК щодо життєзабезпечення населення в
особливий період.
62. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок
переведення Міненерго, підприємств ПЕК на режим роботи в умовах
особливого періоду.
63. Відомості про дислокацію, стан, обладнання та оснащення запасних
пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства,
систему охорони та захисту органу державної влади, органі місцевого
самоврядування.
64. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати
на мобілізаційну підготовку Міненерго, підприємств ПЕК.
VII. Сфера зовнішніх зносин
65. Відомості про зміст директив, вказівок делегаціям, що представляють
державу на міжнародних переговорах (консультаціях, нарадах, форумах та
семінарах) із зовнішньоекономічних (зовнішньополітичних) питань або
супровідні матеріали, що містять інформацію з обмеженим доступом,
додатково до тих, що становлять державну таємницю.
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66. Інформація, що стосується визначення
стратегії
та
позиції
Міненерго у відносинах з міжнародними, іноземними та іншими партнерами.
67. Інформація, що стосується визначення позиції України щодо
діяльності з укладення міжнародних договорів.
68. Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, однією
із сторін яких є Міненерго, які за домовленістю сторін вважаються
службовими.
69. Відомості щодо виконання міжнародних договорів України з питань
реалізації державної політики у енергетичній та видобувних сферах, що
зачіпають найбільш суттєві політичні або економічні інтереси держави, її
суверенітету, національної безпеки та громадського порядку.
70. Плани забезпечення режиму секретності під час перебування
іноземних делегацій, груп та іноземних громадян на запрошення Міненерго.
71. Листування та зміст нормативних документів Міненерго щодо питань
порядку охорони державної таємниці, а також службової інформації під час
прийому іноземних делегацій, груп та іноземних громадян і проведення роботи
з ними.
72. Відомості про порядок організаційного та технічного захисту
інформації з обмеженим доступом під час та проведення прийому іноземних
делегацій, груп та іноземних громадян і проведення роботи з ними, що
містяться у планах, листах, довідках, оглядах.
VIII. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності
73. Відомості щодо обстеження і категоріювання інформаційно телекомунікаційних систем та об’єктів інформаційної діяльності, де циркулює
інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством.
74. Порядок виготовлення, облік і зберігання паролів, ключів, кодів
доступу та ідентифікаторів до автоматизованих систем та баз даних, у яких має
обіг інформація з обмеженим доступом (на правах системного адміністратора).
75. Інформація щодо системи забезпечення кібернетичної безпеки
інформаційно-телекомунікаційних систем.
76. Відомості про взаємодію з органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, утвореними відповідно до законів України,
військовими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями
незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, з питань
організації технічного захисту.
77. Відомості (за окремими показниками) про планування, організацію
запровадження заходів, фізичний стан, наявність недоліків в організації
технічного захисту службової інформації щодо окремого об’єкта інформаційної
діяльності,
інформаційної,
телекомунікаційної,
інформаційнотелекомунікаційної системи, де циркулює інформація з обмеженим доступом.
78. Відомості за окремими показниками про зміст заходів, склад засобів
комплексу технічного захисту (комплексної системи захисту), призначених для
захисту інформації з обмеженим доступом на конкретному об’єкті
інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній, телекомунікаційній
чи інформаційно-телекомунікаційній системі, а також зміст наукових
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відкриттів,
винаходів,
науково- дослідних і дослідно-конструкторських
робіт, спрямованих на підвищежня рівня технічного захисту інформації з
обмеженим доступом.
79. Відомості про вимоги технічного захисту інформації з обмеженим
доступом, якщо ці вимоги не стосуються захисту інформації від витоку
технічними каналами.
80. Відомості про роботу з технічного захисту інформації, виконані
суб’єктами господарювання, якщс вони не стосуються конкретних об’єктів і не
розкривають норми ефективності захисту інформації, вимога щодо захисту якої
встановлена законом, методики контролю ефективності технічного захисту
секретної інформації.

IX. У сфері зв’язку
81. Відомості про канали зв’язку, траси, призначення, типи зв’язку,
кількість і розміщення, що не становлять державну таємницю.
82. Відомості про об’єкти, засоби спеціального зв’язку, контрольновимірювальне
обладнання тг. спеціальну техніку
(тактико-технічні
характеристики, порядок використання), їх характеристики, вимоги до умов
експлуатації або виробництва, випробування і технічну експлуатацію, за
допомогою яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом.
83. Відомості (за окремими показниками) про організацію урядового та
спеціального зв’язку (крім тих, що становлять державну таємницю).

Заступник директора Департаменту
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розгляду документів та методологи
документування управлінської
діяльності Департаменту організації
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