
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО  ГОЛОВИ

18 листопада 2021         Стрий            № 239

Про затвердження Переліку 
відомостей, що становлять службову 
інформацію і яким надається гриф 
«Для службового користування»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення 
документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову 
інформацію, у виконавчому комітеті міської ради, затвердженої 
розпорядженням міського голови  від  04.11.2021 № 226, враховуючи протокол 
засідання комісії з питань роботи зі службовою інформацією у виконавчому 
комітеті Стрийської міської ради від 16.11.2021 № 1, та з метою забезпечення 
охорони службової інформації в виконавчому комітеті міської ради, 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію і 
яким надається гриф «Для службового користування», що додається.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючу справами 
виконавчого комітету міської ради Оксану Затварницьку.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови

    18.11.2021  № 239

Перелік відомостей,
що становлять службову інформацію і яким

надається гриф «Для службового користування»

1. Сфера мобілізаційної та оборонної роботи 
1.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану 

виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ, організацій усіх форм 
власності, які не належать до державної таємниці відповідно до Зводу 
відомостей, що становлять державну таємницю, щодо: 

1) створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та 
фінансування мобілізаційних потужностей підприємств, установ і організацій; 

2) виробництва та поставки лікарських засобів і медичного майна в 
особливий період; 

3) виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів для 
забезпечення Збройних сил України та інших військових формувань в 
особливий період; 

4) лімітів безоплатного залучення, вилучення та примусового вилучення 
транспортних засобів на період мобілізації та у воєнний час; 

5) забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-
технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період; 

6) показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами відповідно 
до потреб національної економіки на особливий період; 

7) підготовки фахівців у закладах освіти в особливий період;
8) надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, 

комунальних, побутових та інших послуг для забезпечення життєдіяльності 
населення та функціонування економіки (за окремими показниками) в 
особливий період;

9) забезпечення населення непродовольчими товарами в особливий період; 
10) забезпечення населення продовольчими товарами в особливий період;
11) виробництво продукції, надання комунальних, телекомунікаційних, 

побутових послуг, забезпечення продовольством для задоволення потреб 
Збройних Сил України та інших військових формувань (за окремими 
показниками) в особливий період;



12) порядку формування, розміщення та проведення операцій з 
матеріальними цінностями мобілізаційного резерву, які не задіяні до 
виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних 
комплектувальних виробів до них;

13) капітального будівництва в особливий період;
14) створення страхового фонду документації для забезпечення 

виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період; 
1.2. Відомості щодо методичного та інформаційного забезпечення 

розроблення мобілізаційних документів. 
1.3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з 

питань мобілізаційної підготовки. 
1.4. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за 

виконавчим комітетом міської ради, підприємствами, установами, 
організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, 
спеціальні комплектувальні вироби до них).

1.5. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого 
функціонування виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ, 
організацій, які не задіяні в особливий період до виробництва озброєння, 
боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальні виробів до них. 

1.6. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, 
організацій, які в особливий період не задіяні до виробництва озброєння, 
боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них. 

1.7. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, 
транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам 
України, іншим військовим формуванням в особливий період. 

1.8. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва 
матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, 
військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них у цілому 
щодо підприємства, установи, організації. 

1.9. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної 
підготовки і мобілізації. 

1.10. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати 
на мобілізаційну підготовку виконавчого комітету міської ради, підприємств, 
установ, організацій. 

1.11. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок 
переведення виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ, 
організацій усіх форм власності на режим роботи в умовах особливого періоду.



1.12. Відомості про дислокацію, характеристики запасного пункту 
управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх 
охорони та захисту виконавчого комітету міської ради.

1.13. Відомості про організаційні заходи з територіальної оборони.
2. Сфера цивільного захисту 
2.1. Відомості про заходи цивільного захисту на особливий період 

виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ, організацій.
2.2. Відомості про заходи з евакуації населення, матеріальних та 

культурних цінностей в особливий період: 
заходи з евакуації для забезпечення функціонування системи управління 

державою на особливий період;
евакуація населення, матеріальних та культурних цінностей в особливий 

період.
2.3. Відомості щодо стану готовності місцевої ланки територіальної 

підсистеми ЄДСЦЗ до вирішення завдань цивільного захисту в особливий 
період.

2.4. Відомості про організацію реагування та дії у разі виникнення аварій 
на об'єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

3. Інше 
3.1. Відомості, що розкривають точні значення координат з абсолютними 

висотами в Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000 
та системі координат СК-42 усіх об’єктів загальних схем та місця розташування 
водозаборів централізованого питного водопостачання у містах з населенням 50 
тис. осіб та більше. Водозабір – споруда або пристрій для забору води з водного 
об’єкта. 

3.2. Відомості, що розкривають координати місць приєднання до 
комунальних водоводів об’єктів промисловості. 

3.3. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної 
води.

3.4. Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях 
водозабору.

3.5. Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування 
поверхневих або підземних джерел водозабезпечення в районах і містах із 
населенням до 100 тис. осіб та більше. 

3.6. Плани міст масштабів 1:10000 та 1:25000 (незалежно від форми і виду 
носія інформації), створені у державній системі координат УСК-2000 або у 
системі координат СК-42, які містять інформацію для вивчення та оцінки 
місцевості, орієнтування на ній, вимірів, різних об’єктів господарського та 



оборонного значення тощо. 
3.7. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні 

засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах з 
питань мобілізаційної підготовки.

3.8. Відомості, отримані під час офіційних контактів, стосовно яких 
зарубіжним партнером установлено обмеження, аналогічне грифу обмеження 
доступу «Для службового користування».

3.9. Відомості про зміст угод щодо реалізації міжнародних проектів і 
програм, якщо положеннями таких угод визначено наявність конфіденційної 
інформації.

3.10. Відомості про зміст звернень, заяв, позовних заяв до органів 
прокуратури, судових органів з метою захисту порушених прав посадових осіб 
виконавчого комітету міської ради, установ, організації, якщо при цьому 
розкривається конфіденційна або службова інформація

3.11. Матеріали і документи з грифом обмеження доступу «Для 
службового користування», надані у володіння, користування чи 
розпорядження виконавчого комітету міської ради державними органами, 
органами місцевого самоврядування, організаціями, установами чи 
підприємствами України, а також документи виконавчого комітету міської 
ради, що містять службову інформацію інших державних органів, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

3.12. Листи, довідки, висновки та інші матеріали, які містять відомості, у 
разі розголошення яких можливе настання негативних наслідків у 
внутрішньополітичній, зовнішньополітичній, економічній, військовій, 
соціальній, гуманітарній, науково-технологічній, екологічній, інформаційній 
сферах та у сферах державної безпеки.


