
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ 
З РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

ДКУД 

НАКАЗ 

Київ № /5 

НІїїро затвердження переліку п 
відомостей, що становлять 
службову інформацію 

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 

13 січня 2011 року № 2939-VI, Указу Президента України від 5 травня 2011 

року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до 

публічної інформації" та для належної організації доступу до публічної 

інформації, розпорядником якої є Національна комісія з радіаційного захисту 

населення України, 

1. Затвердити Перелік відомостей, що містять інформацію для 

службового користування у Національній комісії з радіаційного захисту 

населення України (додається). 

2. Завідувачу сектору інформаційно-аналітичної роботи, Кравченку Д.О. 

забезпечити оприлюднення Переліку відомостей, що містять інформацію для 

службового користування у Національній комісії з радіаційного захисту 

населення України. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на завідувача сектору 

Н А К А З У Ю : 

Керівник апарату Комісії 

інформаційно-аналітичної робс 

В.Багай 

* 



П І Д Г О Т У В А В : 

Завідувач сектору 
інформаційно-аналітичної 
роботи 
В Н У Т Р І Ш Н І В І З И : 

Кравченко Д.О. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Національної комісії з 
радіаційного захисту 
населення України 

від 09. Об. / / № </3 

ПЕРЕЛІК 
відомостей, що містять інформацію для службового користування у 

Національній комісії з радіаційного захисту населення України 
1. Матеріали особових справ працівників НКРЗУ, що містять 

інформацію про фізичну особу відповідно до ст. 11 Закону України "Про 

інформацію". 

2. Інформація про фізичну особу у електронному вигляді, за 

виключенням випадків її надання самій фізичній особі або її офіційним 

представникам. 

3. Перелік посад працівників апарату НКРЗУ, перебування на яких 

потребує оформлення допуску до державної таємниці. 

4. Нормативно-розпорядчі, облікові документи та листування, з 

питань оформлення допуску працівників НКРЗУ до державної таємниці. 

5. Інформація, отримана від іноземних партнерів в рамках 

міжнародних договорів на умовах заборони її надання третій стороні. 

6. Документи з грифом обмеження доступу "Для службового 

користування", які надходять до НКРЗУ від установ, організацій і підприємств. 

7. Документи НКРЗУ, в яких використана службова інформація 

закритого характеру державних органів влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій. 

8. Відомості, які відповідно до рішення Голови НКРЗУ, віднесені до 

інформації службового характеру. 



9. Відомості щодо протидії несанкціонованому доступу до інформації 

щодо конкретного об'єкту інформаційної діяльності НКРЗУ, призначеного для 

обробки службової інформації. 

10. Документи НКРЗУ, які становлять внутрівідомчу службову 

кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з 

розробкою напряму діяльності або здійсненням контрольних функцій, 

процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або 

прийняттю рішень. 

11. Листи, довідки, висновки та інші документи (в тому числі 

внутрівідомчі), які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але 

розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам національної 

безпеки, територіальній цілісності або громадському порядку, здоров'ю 

населення, репутації та правам інших осіб, призвести до розголошення 

конфіденційної інформації, сприяти заворушенням або вчиненню злочинів 

тощо. 

Завідувач сектору 

інформаційно-аналітичної роботи Кравченко Д.О. 


