ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Голови Нацкомфінпослуг
від 09 лютого 2018 № 30-ОД
(зі змінами)
ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію Нацкомфінпослуг
1. Відомості з питань мобілізаційної підготовки, якщо вони не становлять
державної таємниці та яким відповідно до чинних нормативно-правових актів
присвоюється гриф обмеженого доступу «Для службового користування».
2. Відомості, які надаються Нацкомфінпослуг на виконання листів,
доручень, указів, постанов та розпоряджень від вищих органів влади України з
грифом обмеженого доступу «Для службового користування», якщо така
інформація віднесена до службової інформації.
3. Відомості, що містяться в документах Нацкомфінпослуг, які становлять
внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації,
якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Нацкомфінпослуг або
здійснення контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і
передують публічному обговоренню та(або) прийняттю рішень.
4. Відомості, що містяться у матеріалах, які надаються для аналізу або
перевірки, та документах про фінансовий, майновий стан юридичних і
фізичних осіб, які надходять до Нацкомфінпослуг з метою забезпечення
здійснення її функцій, включаючи випадки щодо законодавчо встановленого
порядку обміну інформацією. До таких відомостей не відносяться відомості,
оприлюднення яких передбачено законодавством.
5. Відомості щодо технічного захисту інформації в Нацкомфінпослуг:
1) відомості (за окремими показниками) про планування, організацію,
запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації
технічного захисту службової інформації щодо об’єкта інформаційної
діяльності,
інформаційної,
телекомунікаційної
чи
інформаційнотелекомунікаційної системи, де циркулює або передбачена циркуляція
службової інформації. Рекомендації щодо приведення стану захисту службової
інформації на зазначених об’єктах на системах у відповідність до вимог
законодавства;
2) відомості (за окремими показниками) про проектування, побудову, стан
та склад засобів комплексу технічного захисту (або комплексної системи
захисту), призначених для захисту інформації, що циркулює на конкретному
об’єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній,
телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі;
3) відомості (за окремими показниками) про організацію заходів щодо
створення комплексної системи захисту інформації, результати перевірок
ефективності технічного захисту службової інформації, що циркулює на
конкретному об’єкті інформаційної діяльності або в окремій інформаційній,
телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі;

4) відомості про діючі в Нацкомфінпослуг документи з питань технічного
захисту інформації;
5) відомості щодо забезпечення керівництва Нацкомфінпослуг урядовим
зв’язком.
6. Відомості, що містяться в дисциплінарних справах, сформованих за
результатами здійснених дисциплінарних проваджень стосовно державних
службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В» у
Нацкомфінпослуг, а також відомості щодо відкриття та закриття
дисциплінарних проваджень.
7. Відомості, що містяться в матеріалах, підготовлених за результатами
службових перевірок діяльності апарату Нацкомфінпослуг.
8. Відомості, що містяться в наказах з кадрових питань Нацкомфінпослуг.
9. Відомості, що містяться в особових справах працівників
Нацкомфінпослуг
Голова Комісії з питань роботи із службовою
інформацією Нацкомфінпослуг – директор
департаменту документального забезпечення
та контролю
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