МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку України)
НАКАЗ
13.07.2012

№ 810
Київ

Про затвердження Переліку відомостей,
що становлять службову інформацію в
Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України
(зі змінами, унесеними наказами Мінекономрозвитку України
№ 1154 від 18.10.2012
№ 1146 від 25.09.2013
№ 1224 від 11.10.2013
№ 1191 від 06.10.2014)
З метою забезпечення виконання Закону України “Про доступ до
публічної інформації”
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в
Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (далі – Перелік), що
додається.
2. Надати право першому заступнику Міністра, заступнику Міністра,
заступнику Міністра – керівнику апарату, директорам департаментів та
керівникам інших самостійних структурних підрозділів відносити інформацію,
визначену в Переліку, до категорії службової.
3. Покласти на посадових осіб, зазначених у пункті 2 цього наказу,
персональну відповідальність за віднесення інформації до службової.

4.

Директорам

департаментів,

керівникам

інших

самостійних

структурних підрозділів забезпечити:
додержання вимог щодо оформлення документів, які містять відомості,
що становлять службову інформацію;
надання відповідних відомостей на запити на інформацію за умови їх
оприлюднення чи відсутності законних підстав на обмеження доступу до них,
які існували раніше.
5. Департаменту інформаційних технологій в одноденний термін
забезпечити розміщення Переліку на веб-сайті Міністерства.
6. Визнати такими, що втратили чинність:
наказ Міністерства економіки України від 31.05.2006 № 185 “Про
затвердження Переліку відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що
є власністю держави, і яким у Міністерстві економіки України надається гриф
обмеженого доступу “Для службового користування”;
наказ Міністерства економіки України від 03.04.2008 № 107 “Про
внесення змін та доповнень до Переліку відомостей, які містять конфіденційну
інформацію, що є власністю держави, і яким у Міністерстві економіки України
надається гриф обмеженого доступу “Для службового користування”.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконуючий обов’язки
Міністра економічного
розвитку і торгівлі України
2005

А. А. Максюта

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
13.07.2012 № 810
( зі змінами, унесеними наказами
Мінекономрозвитку України
№ 1154 від 18.10.2012
№ 1146 від 25.09.2013
№ 1224 від 11.10.2013
№ 1191 від 06.10.2014)
ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію
в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України
№
з/п
1

Тематика
Внутрішньовідомча службова кореспонденція, доповідні записки,
рекомендації, пов’язані з розробленням напряму діяльності Міністерства,
здійсненням контрольних, наглядових функцій Міністерством, а також з
процесом прийняття рішень, та які передують публічному обговоренню чи
прийняттю рішень

2

Відомості, що містяться в документах, надісланих до Міністерства з
грифом “Для службового користування”

3

Відомості у сфері охорони державної таємниці щодо діяльності
Міністерства, крім відомостей, що становлять державну таємницю

4

Відомості організаційного характеру щодо мобілізаційної роботи без
зазначення інформації про дислокацію, характеристики запасних пунктів
управління, а також за окремими показниками про порядок фінансування
заходів з мобілізаційної підготовки, розголошення яких може завдати
істотної шкоди інтересам оборони держави, охороні громадського порядку,
національній безпеці

5

Відомості щодо державного оборонного замовлення за його напрямами,
без розкриття змісту цих напрямів

6

Відомості стандартів продукції подвійного призначення, які не становлять
державну таємницю

№
з/п
7

Тематика
Відомості щодо метрологічної діяльності у сфері оборони

8

Відомості міжнародних стандартів озброєння та військової техніки

9

Відомості про планування, організацію, запровадження заходів, фактичний
стан, наявність недоліків в організації технічного захисту інформації з
обмеженим доступом, крім відомостей, які становлять державну таємницю

10

Відомості щодо розвитку оборонно-промислового комплексу та
провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення
озброєння та військової техніки і її реалізації, які не становлять державну
таємницю

11

Відомості, що містяться в директивах, планах, вказівках, технічних
завданнях делегаціям та посадовим особам з питань зовнішньоекономічної
діяльності України, спрямовані на забезпечення її національних інтересів і
безпеки, які не становлять державну таємницю

12

Відомості, що містяться в документах у рамках проведення
антидемпінгових, спеціальних, антисубсидиційних, антидискримінаційних
розслідувань, переглядів та в рамках застосування відповідних заходів
щодо імпорту товарів в Україну

13

Відомості про стан, структуру, склад технічних засобів і програмне
забезпечення інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж
Міністерства

14

Відомості щодо системи спеціальної інформації, крім відомостей, що
становлять державну таємницю

15

Відомості про суб’єктів первинного фінансового моніторингу, нагляд за
додержанням якими вимог законодавства з питань запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму, здійснює Мінекономрозвитку України, що
одержуються від Держфінмоніторингу України в процесі обміну
інформацією

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України – керівник апарату

В. П. Павленко

