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Харків № 

Про затвердження переліку відомостей, 
шо містять службову інформацію в ХНМУ 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016р. 
№736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, 
зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв 
інформації, що містять службову інформацію», згідно з наказом ХНМУ від 
07.12.2020 № 284 «Про організацію роботи з документами, що містять 
службову інформацію» 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Перелік відомостей, що містять службову інформацію в 
Харківському національному медичному університеті (далі - Перелік), що 
додається. 

2. Начальнику загального відділу Кириченко О.І. забезпечити розміщення 
Переліку на офіційному сайті ХНМУ. 

3. Начальнику відділу режимно-секретної та мобілізаційної роботи, голові 
постійно діючої комісії з питань роботи із службовою інформацією в ХНМУ 
Валентюку І.О. в роботі керуватись затвердженим Переліком. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Ректор В.А.Капустник 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ ХНМУ 

ПЕРЕЛІК 
відомостей, що містять службову інформацію 

в Харківському національному медичному університеті 

1. Відомості з питань національної безпеки, освіти і медицини 
1.1. Науково-дослідні роботи і дисертації в сфері військової медицини та 

оборонного призначення. 
1.2. Зведені відомості щодо організацій-виконавців, замовників, термінів 

виконання, обсягів фінансування науково-дослідних робіт, що виконуються в 
рамках міжнародних програм та відносяться до сфери національної безпеки. 

1.3. Відомості щодо підготовки фахівців для Збройних сил України та 
інших військових формувань. 

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

1.5. Відомості щодо результатів участі представників ХНМУ в роботі 
міжнародних організацій, членом яких є Україна, якщо така інформація носить 
службовий характер, або містить результати попередніх переговорів, 
розголошення яких може зашкодити національним інтересам України. 

1.6. Інформація, що міститься в листах, довідках, висновках та інших 
документах, створених працівниками ХНМУ з використанням службової 
інформації інших державних органів, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій. 

2. Відомості стосовно комп'ютерних мереж, де обробляється службова 
інформація. 

2.1. Відомості про засоби та заходи захисту інформації на об'єктах 
інформаційної діяльності в комп'ютерних мережах ХНМУ. 

2.2. Відомості щодо паролів доступу користувачів до комп'ютерних мереж, 
що експлуатуються в ХНМУ. 

2.3. Зведені відомості щодо категоріювання, обстеження, випробування та 
дослідної експлуатації систем захисту інформації на об'єктах інформаційної 
діяльності (об'єктах електронно-обчислювальної техніки), де циркулює 
інформація з обмеженим доступом. 

2.4. Відомості щодо комп'ютерних програм, алгоритмів, документації, що 
використовуються при створенні або експлуатації комп'ютерних мереж. 

2.5. Відомості щодо організації та результатів проведення службових 
розслідувань за фактами порушень законодавства у сфері технічного захисту 
інформації. 



3. Відомості з питань науки 
3.1. Завдання на виконання науково-дослідних робіт щодо новітніх 

розробок, розголошення про які може завдати економічних збитків та зашкодити 
охороні прав на інтелектуальну власність, що виконуються в межах державних та 
міжгалузевих програм, звітна документація по цих роботах, що не містять 
державної таємниці. 

3.2. Відомості про науково-дослідні роботи, що виконуються за державним 
оборонним замовленням і не містять державної таємниці. 

4. Відомості з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації 
4.1. Відомості за окремими показниками про заходи мобілізаційної 

підготовки та мобілізації в цілому щодо ХНМУ. 
4.2. Відомості за окремими показниками про організацію оповіщення, 

зв'язку, управління мобілізацією, порядку, термінів виконання заходів мобілізації 
щодо ХНМУ. 

4.3. Відомості за сукупністю всіх показників про заходи мобілізаційної 
підготовки та мобілізації в ХНМУ. 

4.4. Відомості за окремими показниками щодо розпорядження бюджетними 
коштами для фінансування заходів з мобілізаційної підготовки в ХНМУ, 
розголошення яких може завдати шкоди інтересам національної безпеки та 
оборони держави. 

4.5. Відомості про військовозобов'язаних, заброньованих за галуззю 
медицини і освіти України. 

4.6. Відомості про мобілізаційні завдання, визначені для ХНМУ. 

5. Відомості з питань охорони державної таємниці 
5.1. Номенклатура посад працівників ХНМУ, перебування на яких потребує 

оформлення допуску до державної таємниці. 
5.2. Положення (інструкції) про організацію роботи режимно-секретних 

органів, посадові інструкції (функціональні обов'язки) працівників режимно-
секретних органів. 

5.3. Відомості, що зазначені у номенклатурі секретних справ, журналах, 
книгах обліку матеріальних носіїв секретної інформації, облікових картках 
громадянина про надання допуску до державної таємниці, а також інформація в 
актах про їх знищення. 

5.4. Відомості за окремими показниками про планування, організацію 
запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони 
державної таємниці, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для 
забезпечення охорони державної таємниці, якщо вони не становлять державної 
таємниці. 

5.5. Документи (акти, протоколи, описи та інші матеріали), які містять 
відомості щодо перевірки наявності, знищення, перегляду, передачі секретних 
документів, якщо вони не становлять державної таємниці. 



з 

5.6. Відомості про наявність режимних приміщень, атестованих приміщень, 
місць зберігання матеріальних носіїв секретної інформації, їх обладнання, стан і 
системи охорони, порядок передавання-приймання під охорону та евакуації. 

5.7. Документи (листи, накази, акти та інші матеріали), що містять відомості 
з питань технічного захисту інформації, категоріювання приміщень, де циркулює 
інформація з обмеженим доступом, якщо вони не містять інформацію, що 
становить державну таємницю. 

5.8. Відомості, що містяться в експертних висновках про наявність 
відомостей, які становлять державну таємницю, актах за результатами експертної 
оцінки, актах перегляду грифів секретності, протоколах засідань експертної 
комісії з питань таємниць під час здійснення експертизи, засекречування 
(перегляду) матеріальних носіїв секретної інформації. 

5.9. Відомості про проведення та результати службових розслідувань за 
фактами втрат матеріальних носіїв секретної (службової) інформації, 
розголошення державної таємниці (службової інформації), інших порушень 
законодавства у сфері охорони державної таємниці (службової інформації, 
технічного захисту інформації). 

5.10. Відомості про організацію та забезпечення режиму секретності у разі 
введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану (особливого 
періоду), якщо вони не містять інформації, що становить державну таємницю. 

5.11. Відомості щодо організації та ведення секретного діловодства. 
5.12. Інформація, яка містить відомості про стан, порядок здійснення 

пропускного, внутрішньооб'єктового режиму та охорону службових приміщень 
об'єктів з особливим режимом роботи. 

* . . . . , 

Примітка: Перелік відомостей, що містять службову інформацію в 
Харківському національному медичному університеті розроблений відповідно до 
вимог пункту 9 статті 2 Указу Президента України від 05 травня 2011 року 
№547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до 
публічної інформації», частини другої статті 6 та статті 9 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації», Законів України «Про мобілізаційну підготовку 
та мобілізацію», «Про державну таємницю», «Про інформацію», «Про захист 
персональних даних» та постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 
2016 року № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення 
обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних 
носіїв інформації, що містять службову інформацію». 

Зміни та доповнення до Переліку вносяться наказом ректора ХНМУ згідно 
з висновками постійно діючої Комісії з питань роботи зі службовою інформацією. 


