
 

 

 

УКРАЇНА 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ 

“КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ” 

НАКАЗ № 4-595 
 

м. Київ         «04»______11____2013р. 

 

Про затвердження Переліку конфіденційної інформації  

 

Відповідно до Законів України "Про інформацію", "Про доступ до 

публічної інформації  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити та ввести в дію Перелік відомостей, що містять 

конфіденційну інформацію в НТУУ «КПІ» (додаток 1). 

3. Керуючому справами Цимбаленко Я.Ю. довести зміст наказу до відома 

особового складу. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з 

перспективного розвитку  НТУУ «КПІ» Новікова О.М. 

 

 

Ректор        М.З. Згуровський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект наказу вносить:   УЗГОДЖЕНО: 

 

Керуючий справами     Перший проректор 

   

_________________ Я.Ю.Цимбаленко           __________________ Ю.І.Якименко 

 

 

Проректор з перспективного 

розвитку 

 

       _________________ О.М.Новіков 

 

 

Проректор з наукової роботи 

 

       _________________ М.Ю.Ільченко 

 

 

Помічник ректора з питань режиму 

 

_________________ В.І.Дмитренко 

 

 

 

Начальник юридичної служби  

 

_________________ А.М.Беженець 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надруковано в __ прим.     Розрахунок розсилки: 

на __ арк. кожний      1. Загальний відділ 

Друкував: Н.М. Савінова     2. В усі підрозділи університету 

т. 236-96-27        



Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

наказом НТУУ «КПІ» 

від «04»___11_2013р.   № 4-595 

 

ПЕРЕЛІК 

відомостей, що містять конфіденційну інформацію в НТУУ «КПІ» 
 

 

1. Сфера оборони, економіки, освіти і державної безпеки 

 

1.1. Плани установ і організацій, як об'єктів цивільної оборони (ЦО), 

щодо дій в надзвичайній ситуації мирного часу. 

1.2. Плани переведення установ і організацій (об'єктів ЦО) з мирного на 

воєнний стан. 

1.3. Річні доповіді установ і організацій про стан об'єктів ЦО. 

1.4. Вихідні матеріали (завдання на проектування та переписка) на 

об'єкти будівництва цивільної оборони та спеціального призначення. 

1.5. Виготовлення проектів та генеральних планів на будівництво 

об'єктів ЦО та спеціального призначення. 

1.6. Науково-дослідні роботи і дисертації з економіки розвитку воєнної 

сфери, військово-промислового комплексу, науково-технічного комплексу 

оборонного призначення, експертного потенціалу оборонної тематики та 

послуг, конверсії оборонного виробництва.           

1.7. Відомості про службові винаходи до повного завершення робіт по їх 

патентуванню в Україні і за кордоном. 

  1.8. 3ведені відомості щодо організацій-виконавців та замовників, 

термінів виконання, обсягів фінансування науково-дослідних робіт, що 

виконуються в рамках міжнародних програм. 

1.9. Нетаємні роботи не за держзамовленням, що виконуються в інтересах 

МО, СБУ, МВС. 

1.10. Відомості про систему охорони та внутрішньо-об'єктовий режим. 

1.11. Відомості щодо підготовки фахівців для Збройних Сил України та 

інших військових формувань.                             

1.12. Відомості про зміст міжурядових та міжвідомчих угод щодо 

співробітництва в галузі освіти і науки, а також міжурядових угод про визнання 

і еквівалентність документів про освіту та вчені звання. 

1.13. Відомості про зміст угод щодо реалізації міжнародних проектів та 

програм. 

1.14. Зведені відомості про персональний склад іноземних студентів, які 

проходять навчання у навчальних закладах України, а саме: кількість осіб, 

країна їх  постійного мешкання, а також в яких закладах та на якому курсі вони 

навчаються.  

1.15. Відомості про надання, переоформлення, зупинення дії або 

скасування допуску громадян до державної таємниці (без розкриття змісту 

закритих документів). 



1.16. Інструкції (положення) про організацію роботи режимно-секретних 

органів і підрозділів технічного захисту інформації. 

1.17. Посадові інструкції (функціональні обов'язки) співробітників 

режимно-секретних органів, спеціалістів технічного захисту інформації. 

1.18.  Відомості про організацію, перевірку наявності, знищення та 

особливості поводження з секретними документами, матеріальними носіями 

секретної інформації (без розкриття змісту закритих документів). 

1.19.  Відомості щодо забезпечення режиму секретності під час 

поводження з секретними документами (без розкриття змісту закритих 

документів). 

1.20.  Відомості про діяльність, спрямовану на забезпечення інженерно-

технічними заходами конфіденційності, цілісності та доступності інформації 

(без розкриття закритої інформації). 

1.21.  Відомості щодо забезпечення режиму секретності під час 

міжнародного співробітництва (без розкриття змісту закритих документів). 

1.22. Інструкції (положення) про порядок охорони державної таємниці, а 

також іншої інформації з обмеженим доступом під час міжнародного 

співробітництва. 

1.23. Проведення службових розслідувань за фактами розголошення 

конфіденційної інформації, втрати матеріальних носіїв та порушення 

законодавства у сфері охорони державної таємниці (без розкриття змісту 

закритих документів). 

 1.24. Відомості про кадрове забезпечення та роботу з кадрами в системі 

Міністерства освіти і науки України, підпорядкованих йому установ і 

організацій; про персональні дані працівників, їх особові справи, податкові 

декларації; кадровий резерв; заходи та результати вивчення і перевірок 

кандидатів на посади; плинність кадрів, штатний розпис. 

1.25. Відомості про підготовку фахівців на замовлення Міністерства 

оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ 

України, інших військових формувань. 

1.26. Відомості про хід підготовки, позицію представників Міністерства 

освіти і науки України (мета, тактика, методи) на переговорах з питань 

підготовки кадрів з діловими іноземними партнерами, виток і розголошення 

інформації про які дає змогу контрагентам або конкурентам негативно 

впливати на хід і результати переговорів на шкоду інтересам України. 

1.27. Відомості про зміст листування на запити державних органів, яким 

чинним законодавством надано право отримувати конфіденційну інформацію з 

кадрових питань. 

1.28. Відомості установ і організацій про чисельність 

військовозобов'язаних (форма 6) та порядок їх дій під час переходу з мирного 

на воєнний стан (апарат МОН). 

1.29. Відомості про зміст звернень, заяв, позовних заяв до органів 

прокуратури, судових органів з метою захисту порушених прав посадових осіб 

МОН, установи та організації, якщо при цьому розкривається конфіденційна 

інформація. 

  

 

 



2. Сфера науки і технологій 

 

2.1. Завдання, технічні завдання, окремі завдання на виконання науково-

дослідних і дослідно-конструкторських робіт щодо новітніх розробок, 

розголошення про які може завдати економічних збитків та зашкодити охороні 

прав на інтелектуальну власність, що виконуються в межах державних науково-

технічних програм, міжгалузевих науково-технічних програм, наукових частин 

інших програм, розробок новітніх технологій науковими установами; 

пояснювальні записки, звітна документація по цих роботах, що не містять 

державної таємниці. 

2.2. Відомості про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, 

що виконуються за державним оборонним замовленням і не містять  державної 

таємниці, у тому числі: 

2.2.1 тематичні картки, матеріали запитів на виконання і фінансування, 

висновки наукової та науково-технічної експертизи, технічні завдання, 

розгорнуті календарні плани, науково-технічні звіти. 

2.3. Відомості про технології подвійного використання, що не містять 

державної таємниці, у тому числі:                        

2.3.1 тематичні картки, матеріали запитів на виконання і фінансування, 

висновки наукової та науково-технічної експертизи, технічні завдання, 

розгорнуті календарні плани, науково-технічні звіти. 

2.4. Листування із загальних питань за напрямом діяльності стосовно 

спеціальної інформації, що торкаються пропозицій до напрямів діяльності, 

розроблення документів, проведення відповідних заходів, якщо вони не містять 

державної таємниці. 

2.5. Документи, що стосуються організаційних питань та учасників 

семінарів із спеціальної інформації. 

 

    3. Відомості з питань мобілізаційної підготовки національної 

економіки 

 

3.1. Про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану 

органів державної    влади, інших державних органів, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо: 

3.1.1. створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та 

фінансування мобілізаційних потужностей; 

3.1.2. виробництва та поставки технічних засобів та майна речової 

служби в особливий період; 

3.1.3. мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, 

виконання робіт, надання послуг в особливий період; 

3.1.4. забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-

технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період; 

3.1.5. показників  із  праці  та  кадрів,  джерел  забезпечення кадрами, 

потреб галузей   національної   економіки   на особливий період; 

3.1.6. підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період; 

3.1.7. надання   транспортних,  телекомунікаційних,  житлово-комунальних,  

побутових та інших послуг в особливий період; 

3.1.8. капітального будівництва в особливий період; 



3.1.9. створення     страхового     фонду     документації     для забезпечення 

виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період. 

3.2. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки 

національної економіки. 

3.3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових   актів   

з   питань   мобілізаційної   підготовки національної економіки. 

3.4. Відомості про військовозобов'язаних, заброньованих за центральними 

та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами 

місцевого самоврядування, підприємствами,  установами, організаціями,  які  не  

задіяні  в  особливий  період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової 

техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них. 

3.5. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого 

функціонування місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні в 

особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, 

спеціальних комплектуючих виробів до них. 

3.6. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, 

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

озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих 

виробів до них. 

3.7. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення 

кваліфікації фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади 

з питань мобілізаційної підготовки. 

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

транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам 

України, іншим військовим формуванням в особливий період. 

3.9. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на 

програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в 

автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки національної 

економіки.  

3.10. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи 

України в особливий період у частині, що стосується  окремого підприємства. 

3.11. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного 

плану підприємства, установи,  організації. 

3.12. Відомості   про   заходи  мобілізаційної   підготовки   та 

мобілізаційного плану органу державної влади, іншого державного органу, 

органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо 

життєзабезпечення населення в особливий період. 

3.13. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, 

порядок переведення органу державної влади, іншого     державного     органу, 

органу  місцевого самоврядування, підприємства,   установи, організації на режим 

роботи в умовах особливого періоду. 

3.14. Відомості  про  дислокацію,   характеристики  запасних пунктів    

управління, обсяги    матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх 

охорони та захисту органу державної влади,  іншого державного  органу, 

органів місцевого самоврядування. 



3.15. Відомості    про    довгострокові    та    річні    програми 

мобілізаційної підготовки місцевого органу виконавчої влади,       органу 

місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації. 

3.16. Відомості  про  потребу  в  асигнуваннях та фактичні фінансові 

витрати на мобілізаційну підготовку місцевого органу     виконавчої влади, органу 

місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації. 

 

4. Відомості про фізичну особу 

 

4.1. Інформація про фізичну особу (персональні дані) – відомості чи 

сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути 

конкретно ідентифікована зокрема дані про її національність, освіту, сімейний стан, 

релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження.  

 

 

 


