
СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№

Про затвердження переліку 
відомостей, що становлять 
службову інформацію, у 
Святошинській районній в місті 
Києві державній адміністрації

Відповідно до статті 9 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації», враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 січня 2013 року № 95 
«Про затвердження змін до переліку відомостей, що становлять службову 
інформацію, у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській 
державній адміністрації)» та протокол експертної комісії для розробки переліку 
відомостей, які містять службову інформацію, від 15 вересня 2014 року № 2:

1. Затвердити перелік відомостей, що становлять службову інформацію, 
у Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 
апарату Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації 
Пашинського М. В.
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Перелік
відомостей, що становлять службову інформацію, 

у Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації

1. Внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, 
рекомендації, протоколи тощо, якщо вони пов’язані з розробкою напряму 
діяльності Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації або 
здійсненням контрольних функцій Святошинською районною в місті Києві 
державною адміністрацією, процесом прийняття рішень і передують 
публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

2. Відомості про організацію та забезпечення охорони державної 
таємниці, режиму секретності.

3. Відомості з питань мобілізаційної підготовки, крім тих, що 
становлять державну таємницю, стосовно:

3.1. Заходів мобілізаційної підготовки;

3.2. Виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань 
мобілізаційної підготовки та мобілізації (звіти, доповіді, інші аналітичні 
матеріали);

3.3. Мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не 
задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової 
техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них;

3.4. Мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану Святошинського 
району міста Києва, підприємств, установ, організацій всіх форм власності;

3.5. Мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану щодо 
життєзабезпечення населення Святошинського району місті Києва в особливий 
період;

3.6. Внесення змін до основних показників мобілізаційного плану 
підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у 
виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних 
комплектуючих виробів до них;
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3.7. Військовозобов’язаних, заброньованих за Святошинською 

районною в місті Києві державною адміністрацією, підприємствами, 
установами, організаціями району, які не задіяні в особливий період у 
виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних 
комплектуючих виробів до них;

3.8. Заходів, передбачених для забезпечення сталого функціонування 
підприємств, установ, організацій Святошинського району міста Києва, які не 
задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової 
техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них;

3.9. Питань функціонування єдиної транспортної системи України в 
особливий період у частині, що стосується Святошинського району міста 
Києва;

3.10. Порядку переведення підприємств, установ, організацій, які не 
задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової 
техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них, на роботу в умовах 
особливого періоду.

4. Питання безпеки районних інформаційних ресурсів.

5. Відомості щодо організації та забезпечення комплексного технічного 
захисту інформації, які не становлять державну таємницю.

6. Відомості щодо:

6.1. Діяльності промислових підприємств із шкідливим виробництвом, 
використанням та утилізацією небезпечних речовин;

6.2. Стану захисних споруд цивільного захисту Святошинського району 
міста Києва;

6.3. Організації підготовки цивільного захисту Святошинського району 
міста Києва;

6.4. Організації реагування та дій у разі виникнення аварій на об’єктах, 
що мають стратегічне значення для економіки і безпеки міста.

7. Відомості про наявність та розміщення матеріально-технічних запасів 
Святошинського району міста Києва.

8. Відомості про антитерористичну діяльність, які не становлять 
державну таємницю, та питання безпеки проведення громадських заходів.



9. Відомості про охорону соціальних об’єктів, мостових переходів, 
доріг, об’єктів тепло-, енерго- та водопостачання.

Керівник апарату М. Пашинський


