
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Державної інспекції 

енергетичного нагляду України 

17 лютого 2020 року № 20 

 

ПЕРЕЛІК 

відомостей, що становлять службову інформацію  

у Державній інспекції енергетичного нагляду України 

 

I. Організаційно-управлінська діяльність 

 

1. Внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, 

рекомендації, пов’язані з діяльністю Держенергонагляду, здійсненням 

контрольних та наглядових функцій, а також з процесом прийняття рішень, які 

передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень. 

2. Відомості, створені або отримані Держенергонаглядом під час виконання 

функцій і реалізації повноважень, що не становлять державної таємниці, але 

поширення яких може створити загрозу життю або здоров’ю будь-якої особи, 

безпеці підприємств, установ, організацій, забезпеченню національної безпеки, 

територіальної цілісності або громадського порядку, зашкодити репутації, 

конституційним правам та інтересам інших осіб, авторитету і неупередженості 

правосуддя, порушити право людини на справедливість та об’єктивний судовий 

розгляд справи, а також призвести до розголошення інформації, одержаної 

конфіденційно.  

3. Відомості, що містять службову інформацію інших державних органів, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, інших 

суб’єктів владних повноважень, у тому числі на виконання делегованих 

повноважень, та стали відомі під час здійснення функцій і реалізації 

повноважень Держенергонагляду.  

4. Інформація територіальних органів − структурних підрозділів та 

структурних підрозділів Держенергонагляду, яка надається на виконання 

доручень керівництва Держенергонагляду.  

5. Відомості, що містяться в матеріалах проведених Держенергонаглядом 

перевірок.  

6. Аудиторські звіти та рекомендації за результатами проведених 

внутрішніх аудитів. 

7. Відомості щодо планування, організації та виконання заходів з 

цивільного захисту у мирний час та на особливий період у Держенергонагляді.  

8. Особові справи та персональні дані працівників Держенергонагляду. 

 

II. Режимно-секретна діяльність 

 

1. Відомості, що розкривають зміст номенклатури посад працівників, 

перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до 

державної таємниці. 
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2. Відомості про надання/скасування допуску до державної таємниці, 

надання/припинення доступу до державної таємниці із зазначенням назви 

посади, прізвища, ім’я, по батькові, наказу/розпорядження щодо 

допуску/доступу до державної таємниці, форми допуску/ступеня доступу до 

державної таємниці тощо. 

3. Відомості, що містяться в облікових картках громадян про надання 

допуску та доступу до державної таємниці, картках результатів перевірки 

громадянина у зв’язку з допуском до державної таємниці (після заповнення). 

4. Відомості в цілому, що розкривають перелік режимних приміщень, їх 

призначення та місце розташування. 

5. Відомості в цілому, що розкривають систему охорони внутрішньо 

об’єктового режиму або технічне обладнання конкретного об’єкта 

інформаційної діяльності, який охороняється. 

6. Відомості, що містяться в документах (інструкціях, звітах, положеннях, 

планах, листах тощо) щодо організації та запровадження заходів із 

забезпечення режиму секретності. 

7. Відомості про планування, організацію та фактичний стан охорони 

державної таємниці в Держенергонагляді. 

8. Відомості, що розкривають зміст номенклатури секретних справ. 

9. Відомості, що містяться в журналах обліку секретного діловодства. 

10.  Відомості про організацію перевірки наявності матеріальних носіїв 

секретної інформації, перегляду грифів секретності, знищення та особливості 

поводження з матеріальними носіями секретної інформації. 

11.  Відомості, що містяться в актах знищення матеріальних носіїв секретної 

інформації, перевірки наявності матеріальних носіїв секретної інформації, 

приймання-передавання матеріальних носіїв секретної інформації                                      

(із зазначенням найменувань), описах матеріальних носіїв секретної інформації. 

12.  Відомості з окремих питань про результати контролю стану й 

організації роботи з питань охорони державної таємниці та забезпечення 

режиму секретності. 

13.  Відомості про організацію та результати перевірок дотримання вимог 

законодавства України, нормативно-правових актів та інших нормативних 

документів з питань охорони державної таємниці. 

14.  Відомості щодо забезпечення режиму секретності та захисту службової 

інформації під час підготовки та проведення заходів з міжнародного 

співробітництва. 

15.  Відомості про організацію та результати проведення службових 

розслідувань щодо конкретних фактів витоку секретної або службової 

інформації, втрат матеріальних носіїв секретної або службової інформації, 

розголошення державної таємниці або службової інформації, інших порушень 

режиму секретності, норм і вимог технічного захисту інформації на об’єкті 

інформаційної діяльності. 

16.  Відомості, що містять заходи щодо забезпечення режиму секретності в 

умовах особливого періоду або надзвичайного стану, порядок дій у разі 
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виникнення загрози втрати матеріальних носіїв інформації з обмеженим 

доступом, маршрутах перевезення матеріальних носіїв інформації з обмеженим 

доступом. 

 

III. Мобілізаційна робота 
 

1. Відомості про виконання робіт, надання послуг для задоволення потреб 

Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період.  

2. Відомості про виконання мобілізаційних завдань із забезпечення 

матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в 

особливий період. 

3. Відомості про кількість автотранспортної, іншої техніки та транспортних 

засобів, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України.  

4. Відомості щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, 

реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей.  

5. Відомості щодо показників із праці та кадрів, джерел забезпечення 

кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період.  

6. Відомості щодо підготовки працівників у закладах освіти на особливий 

період.  

7. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення 

кваліфікації працівників з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації на 

базі Київського національного економічного університету імені Вадима 

Гетьмана.  

8. Відомості про забезпечення медичними, транспортними, поштовими, 

телекомунікаційними, житлово-комунальними, побутовими, ремонтними та 

іншими послугами в особливий період. 

9. Відомості щодо дислокації, характеристики запасних пунктів управління, 

обсягів матеріально-технічних засобів, продовольства, системи їх охорони та 

захисту. 

10. Відомості щодо порядку підготовки та внесення на розгляд проєктів 

рішень Кабінету Міністрів України з питань уточнення (скасування) 

мобілізаційних завдань, затвердження номенклатури і норм накопичення та 

розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.  

11. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за центральним 

апаратом Держенергонагляду та структурних підрозділах, які не задіяні в 

особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, 

спеціальних комплектуючих виробів до них.  

12. Відомості про стан мобілізаційної готовності, мобілізаційної підготовки 

підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у 

виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних 

комплектуючих виробів до них. 

13. Відомості щодо методичного та інформаційного забезпечення 

розроблення мобілізаційних планів та його структуру.  



4 
 

14. Відомості про заходи основних робіт керівного складу за ступенями 

готовності Держенергонагляду та терміни їх виконання. 

15. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, 

транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам 

України, іншим військовим формуванням в особливий період.  

16. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з 

питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.  

17. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної 

підготовки.  

18. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного 

плану щодо життєзабезпечення населення в особливий період.  

19. Відомості про дії чергових змін та посадових осіб Держенергонагляду 

зв’язку за встановленими нормами та схемами передачі особливо важливих 

телеграм з мобілізаційних питань, які не становлять державної таємниці.  

20. Відомості, що містяться в експлуатаційній документації на програмні 

засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах 

із питань мобілізаційної підготовки національної економіки. 

21. Відомості про організаційно-штатну структуру та штатний розпис 

Держенергонагляду на особливий період. 

22. Відомості за окремими показниками про організацію оповіщення, 

зв’язку, управління мобілізацією, порядку, термінів виконання заходів у разі 

введення ступенів готовності переведення з мирного на воєнний стан. 

23. Відомості про потребу в асигнуваннях і фактичні фінансові витрати на 

мобілізаційну підготовку в Держенергонагляді. 

 

IV. Запобігання та виявлення корупції 

 

1. Відомості про зміст заходів, що розкривають конкретні завдання щодо 

запобігання корупційних правопорушення та аналітичну (прогнозовану) 

інформацію за їх результатами, розголошення яких може завдати негативних 

наслідків репутації або правам інших осіб. 

2. Відомості, що містять повідомлення громадян та юридичних осіб щодо 

причетності працівників Держенергонагляду, його територіальних органів – 

структурних підрозділів до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, відомості про перевірку фактів, викладених у повідомленні, та 

рішення, прийняті за її результатами. 

3. Матеріали проведення перевірок, передбачених Законом України «Про 

очищення влади» в частині відомостей, що віднесені до інформації з 

обмеженим доступом. 

4. Інформація про результати спеціальної перевірки, передбаченої Законом 

України «Про запобігання корупції», стосовно осіб, які претендують на 

зайняття посад у Держенергонагляді та які передбачають зайняття 

відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з 

підвищеним корупційним ризиком, та документи щодо її проведення. 
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V. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності 

 

1. Відомості про побудову, функціонування та особливості власних каналів 

зв’язку, структуру, топологію, технічні параметри інформаційно-

телекомунікаційної мережі; про забезпеченість Держенергонагляду 

абонентськими пунктами урядового та спеціального зв’язку, про експлуатацію 

в Держенергонагляді об’єктів (пунктів) Національної системи конфіденційного 

зв’язку, урядового або спеціального зв’язку тощо. 

2. Плани об’єктів (адміністративних будинків) з нанесеними схемами 

мереж зв’язку, пожежної та охоронної сигналізації, систем сповіщення, інших 

телекомунікаційних мереж, електроживлення, освітлення, розміщення 

серверних кімнат та комп’ютерних систем Держенергонагляду.  

3. Відомості про організацію, методи, зміст заходів, склад засобів 

комплексу технічного захисту інформації (далі − ТЗІ) або комплексної системи 

захисту інформації (далі − КСЗІ), призначених для захисту інформації на 

окремих об’єктах інформаційної діяльності, інформаційно-телекомунікаційних 

системах; організацію та аналіз заходів оцінки стану захищеності державної 

експертизи у сфері ТЗІ, рекомендації щодо приведення стану захисту 

інформації на зазначених об’єктах і системах у відповідність до вимог 

законодавства.  

4. Відомості про організацію та функціонування систем охоронної і 

пожежної сигналізації, системи сповіщення у Держенергонагляді. 

5. Відомості щодо взаємодії з органами Служби безпеки України та 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації з питань 

кібербезпеки, організації кіберзахисту, функціонування систем зв’язку, в тому 

числі конфіденційного, з питань організації технічного захисту інформації, про 

зміст планів, які спрямовані на вдосконалення заходів технічного захисту 

інформації, результати їх реалізації та інших питань.  

6. Відомості про архітектуру, порядок використання, технічні 

характеристики, особливості функціонування, створені системи захисту, щодо 

автоматизованих систем, інформаційно-аналітичних систем та баз даних, в яких 

проводиться обробка інформації з обмеженим доступом (далі – ІзОД), вимога 

щодо захисту якої встановлена законодавством.  

7. Відомості щодо аутентифікаційної інформації (паролів користувачів, 

кодів доступу, порядку створення (виготовлення), обліки і зберігання паролів, 

ключів, кодів доступу та ідентифікаторів) користувачів до автоматизованих 

систем інформаційно-аналітичних систем та баз даних, в яких обробляється 

ІзОД, вимога щодо захисту якої встановлена законом, державних 

інформаційних ресурсів та інших інформаційних ресурсів з відкритою 

інформацією.  
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8. Відомості, що містяться в експлуатаційній документації на програмні 

засоби захисту та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих 

системах режимно-секретного органу Держенергонагляду, підрозділу 

мобілізаційної роботи та з питань оборони, інших структурних підрозділів, 

діяльність яких пов’язана з обробкою ІзОД.  

9. Відомості про результати перевірок інформаційних (автоматизованих), 

телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, 

інформаційно-аналітичних систем та баз даних, в яких проводиться обробка 

ІзОД щодо оцінки стану захищеності, наявності уразливих місць і виявлених 

недоліків у системах захисту інформації.  

 

 

Начальник Управління документообігу            Ірина КРАВЧЕНКО 


