НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ
/Л/0 2018

м. Київ

Про затвердження Переліку відомостей,
що становлять службову інформацію в
системі Національної поліції України

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»,
пункту 9 статті 2 Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547
«Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної
інформації», Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання,
використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації,
що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 19 жовтня 2016 року № 736, та з метою забезпечення єдиного
порядку обліку, зберігання і використання матеріалів, які містять службову
інформацію,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в
системі Національної поліції України (далі - Перелік), у новій редакції, що

додається.

Першому заступникові Голови Національної поліції України,
заступникам Голови Національної поліції України, керівникам структурних
підрозділів центрального органу управління поліції, міжрегіональних
територіальних органів Національної поліції України, головних управлінь
Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі,
областях, місті Києві, закладів та установ, що належать до сфери управління
Національної поліції України:
2.

1) організувати вивчення Переліку особовим складом у системі службової

підготовки;
2) забезпечити приведення грифів обмеження доступу
матеріальних носіїв інформації у відповідність до вимог Переліку.

наявних

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Національної поліції
України від 10 травня 2016 року № 385 «Про затвердження Переліку
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відомостей, що становлять службову інформацію в системі Національної
поліції України» (зі змінами).

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови
генерал поліції другого рангу

В.В. Аброськін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національної

поліції

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію
в системі Національної поліції України

1. Відомості у сфері здійснення оперативно-розшукової діяльності та

досудового розслідування про:
1) підприємства, установи, організації незалежно від форм власності,

відносно яких проводяться оперативно-розшукові заходи органами та
підрозділами поліції, за винятком відомостей, які віднесені до державної
таємниці;
2) дати запланованих поліцейськими кримінальної поліції та органу
досудового розслідування Національної поліції України зустрічей з негласним
апаратом;

3) чисельність негласного апарату, чисельність осіб, що є або були
об'єктами оперативно-розшукових справ, кількість справ джерел негласної
інформації, оперативного обліку;
4) чисельність, озброєння, технічне оснащення, дислокацію сил, що
залучаються до операцій за оперативними планами органів та підрозділів
поліції;

5) окремі питання організації негласної оперативно-розшукової
діяльності, якщо при цьому детально не розкриваються форми і методи такої
діяльності та оперативні засоби;
6) тактику і організацію розшуку злочинців, безвісно зниклих осіб,
тактику і організацію розшуку безвісно зниклих дітей та осіб деяких інших
категорій, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
Безпосередньо відомості про особу (злочинець, безвісно зниклий), яка
розшукується органами та підрозділами поліції, не є інформацією з обмеженим
доступом. Постанова про заведення оперативно-розшукової справи з розшуку
злочинців та безвісно зниклих осіб не потребує присвоєння грифа обмеження
доступу;

порядок здійснення контрольованої поставки, контрольованої і
оперативної закупки товарів, предметів та речовин, у тому числі заборонених
до обігу, у фізичних та юридичних осіб, незалежно від форм власності;
7)

8) номенклатуру, фактичну наявність, потребу в забезпеченні
транспортними засобами (у тому числі спеціально обладнаними для виконання
завдань оперативно-розшукової діяльності), а також технічними засобами
подвійного призначення підрозділів кримінальної поліції з функціями
оперативної служби, оперативно-технічних заходів, підрозділу швидкого
реагування Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України
(далі - ДВБ), підрозділів забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними
матеріалами, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;
9) відомості про безпосередні функції та завдання органів та підрозділів
поліції, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність;
10) відомості про проведення операцій щодо захоплення, знешкодження
злочинців чи осіб, що підозрюються в скоєнні тяжких та особливо тяжких

злочинів, припинення правопорушень, що вчиняються учасниками злочинних
угруповань, звільнення заручників, а також відомості про сили і засоби, які при
цьому залучаються;
11) окремі елементи оперативної обстановки на об’єктах та лініях
оперативного забезпечення (у разі якщо інформація не містить даних про

форми і методи негласної оперативно-розшукової діяльності);
12) плани припинення та протидії діяльності на території України

непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань (груп),
учасників організованих груп і злочинних організацій, за винятком відомостей,
які віднесені до державної таємниці;
13) про діяльність легендованих підприємств, за винятком відомостей, які

відносяться до державної таємниці;
14) відомості про окремі питання з організації виготовлення, обліку та
використання несправжніх (імітаційних) засобів, за винятком відомостей, які

віднесені до державної таємниці;
15) службові перевірки (розслідування) щодо законності прийняття

рішень про закриття кримінальних проваджень та оперативно-розшукових
справ;

відомості щодо проведення комплексних інспектувань та
контрольних перевірок органів та підрозділів поліції, які викладені в
підсумковому документів (акт, довідка) за результатами перевірки;
16)

з

17) організаційно-розпорядчі документи з питань розгляду (опрацювання,
виконання тощо) узагальнених матеріалів, наданих Держфінмоніторингом
України органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове
розслідування, та додатки до них (відповідно до Порядку надання та розгляду
узагальнених матеріалів, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства доходів і зборів
України, Служби безпеки України від 02.12.2013 № 1026/1184/739/484,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 грудня 2013 року за
№2170/24702).
2. Відомості у сфері застосування оперативно-технічних заходів про:

1) використання спеціальних технічних засобів (з використанням лише їх

умовних шифрованих найменувань);

2) плани, акти, розписки на видачу в тимчасове користування окремих
технічних засобів, у тому числі спеціальних;

3) здійснення ремонту та виготовлення допоміжних пристроїв і
інструментів для підрозділів, які уповноважені на проведення оперативнотехнічних заходів та негласних слідчих (розшукових) дій та підрозділів
оперативної служби;

4) здійснення, результати здійснення оперативно-технічних заходів, якщо
при цьому детально не розкриваються форми і методи їх проведення;
5) номенклатуру, фактичну наявність, потребу в забезпеченні
оперативними транспортними засобами підрозділів, які уповноважені на
проведення оперативно-технічних заходів та негласних слідчих (розшукових)
дій або залучаються до їх проведення, за винятком відомостей, які віднесені до
державної таємниці;
6) номенклатуру, фактичну наявність, потребу в забезпеченні технічними
засобами подвійного призначення підрозділів, які уповноважені на проведення
оперативно-технічних заходів та негласних слідчих (розшукових) дій або
залучаються до їх проведення, за винятком відомостей, які віднесені до
державної таємниці;

7) переліки позивних, умовних назв тощо для радіообміну, за винятком
відомостей, які віднесені до державної таємниці;
8) відомості, які використовуються під час здійснення оперативнорозшукової діяльності, про результати аналізу інформації, яка знаходиться в
операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання
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телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості,
змісту, маршрутів передавання тощо;

9) засоби електронно-обчислювальної та телекомунікаційної техніки, що
використані при побудові інформаційно-телекомунікаційних і комп’ютерних
мереж органів та підрозділів поліції;
10) висновки за результатами проведення службових розслідувань щодо
особового складу підрозділів, які уповноважені на проведення оперативнотехнічних заходів, проведення оперативно-технічних заходів та негласних
слідчих (розшукових) дій, використання несправжніх (імітаційних) засобів,
втрати технічних засобів, за винятком відомостей, які віднесені до державної
таємниці.
3. Відомості у сфері протидії тероризму та екстремістським проявам, що
розкривають:

та підрозділів поліції в разі виникнення загрози
терористичних актів, екстремістських проявів, за винятком відомостей, які
віднесені до державної таємниці;
1) дії органів

2) стан готовності органів та підрозділів поліції до протидії тероризму,
екстремістським проявам, здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації
на будь-якій частині території України, за винятком відомостей, які віднесені
до державної таємниці;
3) відомості в сукупності чи за окремими показниками про особовий
склад органів та підрозділів поліції, який залучається (залучався) до проведення
антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації
на будь-якій частині території України або виконання службових обов’язків, які
пов’язані з проведенням антитерористичної операції, здійсненням указаних
заходів;

4) відомості про забезпечення органів та підрозділів поліції, які
залучаються до проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної
агресії Російської Федерації на будь-якій частині території України,
озброєнням, засобами зв’язку, спеціальними засобами та приладами,
транспортними засобами, інше матеріально-технічне забезпечення цих
підрозділів, розголошення яких може негативно вплинути на виконання ними
службових завдань, пов’язаних з проведенням антитерористичної операції, та
здійсненням указаних заходів;
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5) відомості про місця постійної та тимчасової дислокації, відрядження
для виконання службових завдань, ротацію, переміщення в зоні проведення
антитерористичної операції (розстановку) особового складу органів та
підрозділів поліції, який залучений (залучався) до участі в антитерористичній
операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації на будь-якій
частині території України або виконання службових обов’язків, пов’язаних з
проведенням антитерористичної операції та здійсненням указаних заходів;

6) дані про персональний склад поліцейських, які беруть участь у
проведенні антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації
на будь-якій частині території України (без їх згоди), інформація стосовно яких
не віднесена до державної таємниці;
7) відомості, що можуть ускладнити проведення антитерористичної
операції, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та

стримування збройної агресії Російської Федерації на будь-якій частині
території України і (або) створити загрозу життю та здоров’ю заручників,
поліцейських та інших людей, які знаходяться в районі проведення зазначеної
операції або за його межами;

8) спеціальні технічні прийоми і тактику проведення антитерористичної
операції, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та
стримування збройної агресії Російської Федерації на будь-якій частині
території України, які не віднесені до державної таємниці;
9) матеріали, що мають на меті пропаганду або виправдання тероризму,
містять висловлювання осіб, заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації на будьякій частині території України, які чинять опір чи закликають до опору
проведення антитерористичної операції, та що не віднесені до державної
таємниці;

10) дані про предмети та речовини, які безпосередньо можуть бути
використані для вчинення актів технологічного тероризму та не віднесені до
державної таємниці;
11) зміст планів щодо організації та проведення масштабних оперативно-

розшукових заходів за участю підрозділів поліції особливого призначення, а
також заходів забезпечення кримінального провадження, за винятком
відомостей, які віднесені до державної таємниці;
12) відомості про розрахунки сил та засобів органів та підрозділів поліції,
залучених до протидії тероризму, екстремістським проявам, заходів із
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забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної
агресії Російської Федерації на будь-якій частині території України, із
зазначенням їх виду і кількості;
13) відомості про порядок виконання завдань та результати участі органів
та підрозділів поліції в антитерористичних заходах, заходах із забезпечення

національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії
Російської Федерації на будь-якій частині території України, за винятком
відомостей, які віднесені до державної таємниці;
плани, організацію, фінансування, матеріально-технічне
забезпечення, засоби, форми, методи, результати оперативно-розшукової
діяльності;
14) зміст,

15) відомості про систему організації оперативно-розшукової діяльності,
організаційну структуру підрозділів Національної поліції України, які
здійснюють указану діяльність та залучаються до виконання завдань з протидії
тероризму, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та

стримування збройної агресії Російської Федерації на будь-якій частині
території України, за винятком відомостей, які віднесені до державної
таємниці;
16) відомості про систему, методику спеціальної підготовки особового

складу підрозділів поліції, які залучаються до здійснення оперативнорозшукової діяльності та протидії тероризму, заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії
Російської Федерації на будь-якій частині території України, за винятком
відомостей, які віднесені до державної таємниці.
4. Відомості у сфері діяльності чергової служби, що розкриває:

організацію
пропускного
режиму,
охорони
та
оборони
адміністративних будівель Національної поліції України за умов мирного часу,
при введенні посиленого варіанту службової діяльності або загрозі вчинення
терористичного акта;
1)

2) порядок дій працівників чергової служби при проведені поліцейських
операцій та введенні в дію спеціальних оперативних планів;

3) склад
заарештованих,
конвоювання;

конвою,
порядок

маршрут та час конвоювання затриманих і
реагування на надзвичайні ситуації під час

4) види та кількість бойової вогнепальної зброї, набоїв до неї,
спеціальних засобів, які перебувають на обліку і зберіганні в черговій службі,
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кімнатах зберігання зброї чергової служби;
5) порядок дій працівників чергової служби поліції в разі:

оголошення сигналів оповіщення цивільного захисту, уведення в дію
планів реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру;

уведення в дію плану цивільного захисту на особливий період,
переведення органів та підрозділів поліції у відповідні ступені готовності, за
винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;
5. У сфер і забезпечення публічної безпеки і порядку службовою є
інформація, що розкриває:
1) організацію забезпечення публічної безпеки і порядку під час
проведення масових заходів громадян, у місцях дислокації органів державної

влади та перебування осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона;

2) відомості щодо осіб, які перебувають на профілактичних обліках
органів та підрозділів поліції;
3) порядок і режим організації охорони затриманих та взятих під варту

осіб;

4) форми, методи та порядок організації конвоювання затриманих та
взятих під варту осіб, у тому числі на різних видах транспорту, територіальних
закладах охорони здоров’я, судах;

5) зведені відомості щодо передислокації та залучення поліцейських до
виконання завдань щодо забезпечення публічної безпеки і порядку та боротьби
зі злочинністю за межами місць постійної дислокації;
6) план взаємодії вибухотехнічних підрозділів Національної поліції
України із з’єднаннями та військовими частинами Національної гвардії
України, а також органами, підрозділами та спеціальними формуваннями
інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію
державної політики у сфері публічної безпеки і порядку, цивільного захисту та
протидії тероризму в разі надходження повідомлень про загрозу вибуху або
виявлення вибухонебезпечних (підозрілих у вибухонебезпечному відношенні)
предметів;
7) форми і методи забезпечення охорони транспортних засобів під час
здійснення охорони за участю Управління державної охорони України;
>
)
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8) строки, маршрути, обсяги перевезень та інкасації, місця завантаження
валютних цінностей під час перевезень за договорами;

9) форми, методи і процедуру забезпечення безпечного і
безперешкодного проїзду під час супроводження автомобілів з посадовими
особами, стосовно яких здійснюється державна охорона;
10) оперативно-профілактичні відпрацювання, які проводяться органами
та підрозділами поліції, у яких зазначається інформація про озброєння,
оснащення та радіопозивні поліцейських;

11)
відомості
щодо
службових
транспортних
засобів,
які
використовуються для охорони публічної безпеки, порядку, боротьби зі
злочинністю, у частині місць та часу розташування, перебування таких
транспортних засобів, режимів патрулювання, маршрутів (напрямів, пробігу,
обсягів) пересування, даних, що ідентифікують поліцейських, за якими
закріплені транспортні засоби.
6. Відомості у сфері охорони об’єктів службовою є:
1) інформація про:

обладнання режимних об'єктів чи приміщень органів та підрозділів
поліції, а також спеціальної установи поліції (сукупні відомості), за винятком
відомостей, які віднесені до державної таємниці;
порядок передавання - приймання під охорону приміщень і об'єктів, у
тому числі режимних;
закупівлю, передачу, облік, зберігання тощо бойової вогнепальної зброї,
набоїв до неї та спеціальних засобів;

організацію безпеки особового складу, охорону і оборону об'єктів органів
та підрозділів поліції, за винятком відомостей, які віднесені до державної
таємниці;
коди (паролі) для взяття під охорону (зняття з-під охорони) об'єктів,
принципові схеми їх обладнання та блокування засобами охоронно-пожежної
та тривожної сигналізації, способи відключення цих засобів;

види, порядок, стан і системи організації охорони рухомих і нерухомих
об'єктів, у тому числі фізичних осіб;
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спеціальне програмне забезпечення, протоколи інформаційного обміну,
лінії зв'язку, у тому числі між складовими частинами систем передавання
тривожних сповіщень у системі централізованого нагляду поліції охорони;
дані про замовників
(уповноважених) осіб.

послуг

охорони

та

їх

відповідальних

2) інформація, що розкриває:

план оборони, схеми обладнання та розміщення засобів охороннопожежної та тривожної сигналізації режимного об'єкта чи приміщення органу
та підрозділу поліції, а також ізолятора тимчасового тримання, приймальникарозподільника для дітей (сукупні відомості), за винятком відомостей, які
віднесені до державної таємниці;

порядок, схеми, плани і режим охорони та оборони об’єктів підвищеної
небезпеки, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави і
охороняються органами та підрозділами поліції (інструкції, табелі постів, схеми
маршрутів охорони), за винятком об’єктів, які охороняються за договорами, та
відомостей, які віднесені до державної таємниці;
розташування складських приміщень об'єктів, що охороняються
органами та підрозділами поліції, для зберігання зброї, боєприпасів, вибухо-,
хімічно і екологічно небезпечних речовин, види, порядок, стан, системи
організації їх охорони, схеми обладнання та розміщення засобів охороннопожежної та тривожної сигналізації, за винятком відомостей, які віднесені до
державної таємниці;

план проведення командно-штабних навчань, складений органом поліції,
відповідальним за проведення навчань, за винятком відомостей, які віднесено
до державної таємниці;
строки, маршрути, обсяги перевезень і місця завантаження
(розвантаження, збору) інкасації, перевезень цінних, небезпечних вантажів, у
тому числі вогне-, вибухонебезпечних, хімічно і екологічно небезпечних, за
винятком відомостей, які віднесено до державної таємниці;
склад (чисельність), порядок і тактика дій, озброєння, екіпірування,
транспорт (марка, номерний знак), інше матеріально-технічне забезпечення
нарядів поліції, маршрути їх руху, центри та межі зон реагування, дислокацію
об'єктів, постів і маршрутів, схеми охорони об'єктів, за винятком відомостей,
які віднесені до державної таємниці;

систему охорони за допомогою засобів електронного фіксування та
зберігання перебігу подій за участю нарядів і чергових змін підрозділів
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поліції охорони, на територіях (у приміщеннях) об'єктів, що знаходяться під
охороною, або територій обслуговування;
господарську діяльність замовника послуг (третіх осіб) на здійснення
заходів охорони та безпеки, що стали відомі у зв'язку з виконанням
службових обов'язків або обов'язків за договорами.
7. Відомості у сфері охорони працівників суду, правоохоронних органів,
учасників кримінального процесу та інших осіб службовою є інформація, що

розкриває:
1) зміст, форми, методи, а також режим здійснення охоронних заходів

стосовно осіб, особиста охорона яких здійснюється на підставі вимог Законів
України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів»,
«Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві» та осіб, особиста охорона яких здійснюється на підставі договорів
охорони;
2) форми та методи здійснення оперативно-технічних оглядів місць
постійного і тимчасового перебування осіб, які охороняються.
8. Відомості у сфері боротьби з окремими видами злочинів службовою є

інформація, що розкриває:
1) порядок знищення вилучених із незаконного обігу наркотичних

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, отруйних та
сильнодіючих лікарських засобів, використання яких у законному обігу
визнано недоцільним, а також обладнання, яке використовується для їх
виробництва чи виготовлення;

2) осіб, організації, організовані групи і злочинні організації, відомості
стосовно яких отримано в ході оперативно-розшукових, профілактичних
заходів та кримінального аналізу, за винятком відомостей, які віднесені до
державної таємниці;
3) методи підготовки і здійснення терористичних актів, викрадення
повітряних суден та інших особливо небезпечних злочинів проти держави;
виготовлення вогнепальної зброї, вибухових речовин, саморобних вибухових
пристроїв, піротехнічних сумішей, наркотичних речовин;
4) сили і засоби органів та підрозділів поліції, які залучаються до
знешкодження злочинців;

5) дії органів та підрозділів поліції у сфері профілактики правопорушень,
за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.
9. Відомості у сфер і роботи з кадрами службовою є інформація, що
розкриває:
1) відомості про результати здійснення психологічного діагностування,

психологічного супроводження та тестування на поліграфі:
кандидатів на службу в органи та підрозділи поліції;
кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах із специфічними
умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських;

працівників Національної поліції України, уключаючи тих, які
призначаються на керівні посади, направляються у складі національного
персоналу до міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки, відносно
яких проводяться службові розслідування.
2) відомості про рівень суїцидальної активності серед поліцейських;
3) відомості з особових справ поліцейських Національної поліції України,
за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;

4) відомості, що розкривають структуру та штатну чисельність
підрозділів кримінальної поліції із функціями оперативної служби, підрозділу
швидкого реагування ДВБ, підрозділів, уповноважених на проведення
оперативно-технічних заходів, підрозділів забезпечення діяльності, пов’язаної
з небезпечними матеріалами та стратегічних розслідувань;
5) накази по особовому складу в частині оголошення відомостей, які
надають змогу ідентифікувати особу;
6) функціональні обов’язки (посадові інструкції) працівників режимносекретних підрозділів, підрозділів спеціального зв’язку, підрозділів
кримінальної поліції, які безпосередньо здійснюють оперативно-розшукову
діяльність, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;
7) проходження служби в минулому в підрозділах кримінальної поліції
з функціями оперативної служби, підрозділах уповноважених на проведення

оперативно-технічних заходів, підрозділах забезпечення діяльності,
пов’язаної з небезпечними матеріалами, кримінальної розвідки та
стратегічних розробок на посадах негласного особового складу, за винятком
відомостей, які віднесені до державної таємниці;
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8) організаційні положення, що регламентують проведення спеціальної

перевірки або узагальнені результати такої перевірки (додаткової спеціальної
перевірки) стосовно осіб, які приймаються на службу чи роботу в поліції;
9) зміст, організацію, стан професійного навчання поліцейськими,
державними службовцями і працівниками поліції підрозділів кримінальної
поліції з функціями оперативної служби, підрозділу швидкого реагування ДВБ,
підрозділів, уповноважених на проведення оперативно-технічних заходів,
підрозділів забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами та
стратегічних розробок, за винятком відомостей, які віднесені до державної
таємниці;
протоколи атестаційних комісій стосовно поліцейських, які
перебувають (перебували) на посадах, відомості про перебування на яких
відносяться до інформації з обмеженим доступом;
10)

матеріали службових перевірок (розслідувань) за фактами
застосування заходів примусу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї
особовим складом підрозділів «Корпусу оперативно-раптової дії», поліції
особливого призначення, підрозділу швидкого реагування ДВБ під час
проведення оперативними підрозділами операцій щодо захоплення,
знешкодження злочинців чи осіб, що підозрюються у вчиненні тяжких та
особливо тяжких злочинів, припинення правопорушень, що вчиняються
учасниками злочинних угруповань, звільнення заручників;
11)

відомості щодо результатів оцінювання
підготовленості кожного окремо поліцейського.
12)

рівня

службової

10. Відомості у сфер і мобілізаційної роботи, територіальної оборони та
цивільного захисту службовою є інформація, що розкриває:
1) розподіл (списки) працівників на пунктах управління органів поліції,

списки оперативних груп для взаємодії органів та підрозділів поліції на
запасних пунктах управління інших центральних органів виконавчої влади та
місцевих державних адміністрацій;

2) відомості про підготовку та проведення командно-штабних
мобілізаційних навчань (мобілізаційних навчань) і штабних мобілізаційних
тренувань (мобілізаційних тренувань), звіти про результати проведених
навчань (тренувань), зміст і результати проведення навчань (тренувань) з
територіальної оборони, антитерористичної тематики та цивільного захисту
органів та підрозділів поліції, закладів та установ, що належать до сфери
управління поліції, за винятком відомостей, які віднесені до державної
таємниці;
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3) відомості про оповіщення та збір керівного складу та працівників
органу та підрозділу поліції, що містять інформацію про домашні, мобільні
телефони, місце проживання працівників або інші відомості, що дають змогу
однозначно ідентифікувати особу;

4) потребу, наявність і якісний стан засобів індивідуального та
колективного захисту для поліцейських органів та підрозділів поліції, закладів
та установ, що належать до сфери управління поліції, за винятком відомостей,
які віднесені до державної таємниці;
5) відомості щодо розподілу документів органів та підрозділів поліції,
закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції
України, які мають спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, на групи з метою їх евакуації, передачі до архіву,
знищення або залишення під охороною;

6) відомості про організацію та планування основних заходів з
мобілізаційної підготовки, територіальної оборони та цивільного захисту на
особливий період, переліки основних документів з мобілізаційних питань,
територіальної оборони та цивільного захисту, які відпрацьовуються в
органах та підрозділах поліції, за винятком відомостей, які віднесені до
державної таємниці;
7) поточні та перспективні плани розвитку та вдосконалення системи
цивільного захисту на особливий період;
8) маршрути евакуації, місця збору та безпечні райони (райони евакуації,
розосередження) поліцейських, державних службовців і працівників поліції
органів та підрозділів поліції, закладів та установ, що належать до сфери
управління Національної поліції України;
9) відомості про закупівлю та постачання в особливий період для органів
та підрозділів поліції технічних засобів та майна речової служби, лікарських
засобів та медичного майна, пально-мастильних матеріалів, продовольства;

відомості про надання медичних, транспортних, поштових,
телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших
послуг в особливий період для органів та підрозділів поліції, закладів та
установ, що належать до сфери управління Національної поліції України, за
винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;
10)

11) чисельність військовозобов’язаних, заброньованих за органами та

підрозділами поліції, закладами та установами, що належать до сфери
управління Національної поліції України;
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12) функціональні обов'язки (посадові інструкції) на особливий період
керівного складу та працівників органів та підрозділів поліції, закладів та
установ, що належать до сфери управління Національної поліції України, які не
містять відомостей, що становлять державну таємницю;

13) показники з праці та кадрів, джерела забезпечення кадрами потреб
органів та підрозділів поліції на особливий період, первинної підготовки
поліцейських в установах поліції в особливий період (у тому числі щодо
дострокового випуску), за винятком відомостей, які віднесені до державної
таємниці;
14) відомості про асигнування та фактичні фінансові витрати на
мобілізаційну підготовку та фінансування заходів цивільного захисту органів
та підрозділів поліції, закладів та установ, що належать до сфери управління
Національної поліції України, за винятком відомостей, які віднесені до
державної таємниці;
15) організацію і результати здійснення перевірки та оцінки мобілізаційної

готовності, стану територіальної оборони та цивільного захисту на особливий
період органів та підрозділів поліції, закладів та установ, що належать до сфери
управління Національної поліції України, за винятком відомостей, які віднесені
до державної таємниці.
11. Вїдомост і у сфер і зв’язку , інформаційно-телекомунікаційних та
комп’ютерних мереж службовою є:
1) інформація про:

мікрофонні позивні працівників та умовні позначення радіоканалів, які
використовуються органами та підрозділами поліції у мирний час, із
зазначенням належності до відповідних органів та підрозділів поліції;

документи з організації радіо- та радіотехнічного контролю за
використанням органами та підрозділами поліції виділеного радіочастотного
ресурсу;
побудову, функціонування та особливості каналів зв'язку, у тому числі
внутрішньовідомчих та відкритих для загального користування, між органами
та підрозділами поліції;
параметри настроювання апаратного обладнання та програмних засобів,
що використані при побудові телекомунікаційних мереж;
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побудову
та
принципи
роботи
елементів
інформаційнотелекомунікаційних систем, призначених для передавання інформації за межі
відповідної комп’ютерної мережі або обміну інформацією між органами та
підрозділами поліції зазначених об’єктів відкритими каналами зв’язку;

засоби електронно-обчислювальної та телекомунікаційної техніки, що
використані при побудові інформаційно-телекомунікаційних і комп’ютерних
мереж органів та підрозділів поліції;
2) інформація, що розкриває:

номенклатуру, кількість та окремі характеристики технічних засобів, що
використовуються в спеціальних телекомунікаційних системах органів та
підрозділів поліції;

документи з
підрозділів поліції;

організації

внутрішньовідомчого

зв’язку

органів

та

структуру, топологію, технічні параметри телекомунікаційної мережі
органів та підрозділів поліції;
належність постійних мікрофонних позивних абонентів радіозв’язку до
органу чи підрозділу поліції, посадової особи, радіомережі та присвоєного
радіоканалу за сукупністю всіх критеріїв у цілому за підрозділом;

відомості про номери абонентів відомчої мережі та її користувачів;

паролі або коди доступу до інформаційно-телекомунікаційних та
комп’ютерних мереж для відкритої та конфіденційної інформації;
відомості про стан, обладнання, систему зв'язку, тактико-технічні
характеристики та інші відомості про запасні та пересувні (мобільні) пункти
управління органів та підрозділів поліції, за винятком відомостей,
які віднесені до державної таємниці.
12. Відомості у сфері фінансового та ресурсного забезпечення про:

1) обсяги фінансування заходів цивільного захисту в органах та

підрозділах поліції, закладах та установах, що належать до сфери управління
Національної поліції України;

2)
результати
проведення
внутрішнього
аудиту
дотримання
законодавства України щодо використання коштів за видатками спеціального
призначення;
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3) забезпеченість органів та підрозділів поліції озброєнням та
спеціальними засобами (як у цілому по Національній поліції України, так і
окремо по підпорядкованих органах та підрозділах поліції);

4) назви та місцезнаходження підприємств-постачальників озброєння та
спеціальних засобів;
5) відомості про закупівлю спеціальної техніки, що використовується для
захисту інформації та підрозділів, які уповноважені на проведення оперативнотехнічних заходів, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;
6) відомості, що містять інформацію щодо норм належності, місць,
порядку зберігання, маршрутів перевезення (транспортування) та заходів із
збереження озброєння, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних
засобів;
7) фактичні та планові показники фінансово-господарської діяльності
підрозділів поліції охорони.

Відомості у сфері забезпечення
будівництва спеціальних об’єктів:
13.

діяльності,

експлуатації та

1) перелік, діяльність та заходи, пов’язані із забезпеченням експлуатації
міських і заміських спеціальних об’єктів Національної поліції України, за

винятком відомостей, що становлять державну таємницю;

2) відомості, викладені в проектній документації на будівництво,
реконструкцію та ремонт спеціальних об’єктів Національної поліції України
(інструкції з проектування, стандарти і нормалі до будівельних норм, проектнокошторисна документація для проведення ремонтно-будівельних робіт), за
винятком відомостей, що становлять державну таємницю.
14. Відомості у сфері науково-дослідної діяльності, що розкривають:

1) зміст та результати науково-дослідних і дослідно-конструкторських

робіт із розроблення, створення, удосконалення засобів оперативно-розшукової
діяльності та для пошуку і знешкодження вибухових пристроїв, за винятком
відомостей, які віднесені до державної таємниці;
2) технології подвійного призначення, якщо вони не дають можливості
відтворення цих технологій.
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3) раціоналізаторські пропозиції, доробки, інші конструктивні зміни
нетаємних зразків озброєння та спеціальної техніки, які підвищують їх тактикотехнічні характеристики;
4) проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з
питань функціонування органів та підрозділів поліції в особливий період,
накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період
(спеціальних оперативно-технічних засобів), за винятком відомостей, які
віднесені до державної таємниці.
15. Відомості у сфері охорони державної таємниці:

1) організацію та фактичний стан забезпечення охорони державної
таємниці, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;
2) систему охорони, внутрішньооб’єктовий режим, технічне обладнання
режимних об'єктів, зон, приміщень, де здійснюються роботи, пов'язані з
державною таємницею, за умови мирного часу, якщо при цьому не
розкриваються відомості, які віднесені до державної таємниці;

3) відомості, які вносяться до форм облікової документації матеріальних
носіїв інформації з обмеженим доступом, актів звірки їх наявності, поводження,
знищення з питань мобілізаційної підготовки, територіальної оборони та
цивільного захисту на особливий період, які не містять відомостей, що
становлять державну таємницю;

4) висновки за результатами службових перевірок (розслідувань) за
фактами розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, втрат
матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності,
норм і вимог технічного захисту інформації першої та другої категорій за
винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці та зміст відповідних
висновків;
5) засоби та заходи захисту інформації на режимній території, в
інформаційно-телекомунікаційних та комп'ютерних мережах, у режимних
приміщеннях, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;
6) заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час
прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців, за винятком
відомостей, які віднесені до державної таємниці;

7) переліки режимних, атестованих приміщень та акти їх обстеження;
8) заходи безпеки інформації на об'єктах, де циркулює інформація з
обмеженим доступом, за винятком відомостей, які віднесені до державної

18

таємниці;
9) перелік технічних засобів, що використовуються для проведення

вимірювань захищеності об'єктів
інформації технічними каналами;

інформаційної діяльності

від

витоку

10) відомості, що зберігаються на ідентифікаторах комплексів засобів

захисту інформації від несанкціонованого доступу, за винятком відомостей, які
віднесені до державної таємниці;

про результати перевірок стану технічного захисту
інформації, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю;
11) відомості

12) відомості про планування, упровадження заходів, фактичний стан,
наявність недоліків в організації технічного захисту інформації, за винятком

відомостей, що становлять державну таємницю;
13) відомості про результати експертних випробувань комплексних
систем захисту інформації в автоматизованих системах на відповідність
вимогам нормативно-правових актів з питань технічного захисту інформації;
14) відомості про умови розташування об’єктів інформаційної діяльності

відносно іноземних представництв, за винятком відомостей, що становлять
державну таємницю;
відомості про технічні характеристики (специфікацію) засобів
технічного захисту інформації, що використовуватимуться на об’єктах
інформаційної діяльності;
15)

16) відомості щодо підстав для віднесення інформації до державної
таємниці та обгрунтування шкоди національній безпеці України у разі її
розголошення, що міститься в рішеннях та експертних висновках державного
експерта з питань таємниць.

16. Відомост і у сфер і
розкривають:

крипторрафічного захисту інформації,

що

1) відомості з питань організації та забезпечення безпеки спеціальних
видів зв’язку та криптографічного захисту інформації, якщо ці відомості не

становлять державної таємниці;
2) відомості щодо перспектив та стратегій розвитку систем спеціального
зв’язку, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;
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3) відомості про зміст заходів, фактичний стан, планування, наявність
недоліків в організації, забезпеченні безпеки спеціальних видів зв’язку та
криптографічного захисту інформації, якщо ці відомості не становлять
державну таємницю;

4) відомості про порядок обліку, використання, пересилання та
поводження із засобами криптографічного захисту службової інформації та
ключовими документами до них, нормативною, технічною та експлуатаційною
документацією у сфері криптографічного захисту службової інформації;
5) відомості про технічні характеристики та зміст ключових даних до
засобів криптографічного захисту службової інформації;
6) відомості про криптографічні системи, засоби криптографічного
захисту службової інформації, якщо вони розкривають їх криптографічну схему
(схему захисту, принципи побудови або криптографічні параметри),
номенклатуру, кількість засобів криптографічного захисту службової
інформації, місця їх розташування, порядок уведення в експлуатацію;
7) відомості про залучення працівників органів та підрозділів поліції до
робіт з організації та забезпечення безпеки спеціальних видів зв’язку;
8) відомості про порядок поводження з матеріальними носіями
інформації, яка оброблена з використанням засобів криптографічного захисту
інформації, якщо ці відомості не становлять державну таємницю.

17. Відомост і у сфер і
службовою є інформація про:

інформаційно-аналп'ично го

забезпечення

1) зведені відомості номерного обліку вогнепальної зброї, що перебуває в

обігу територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів поліції, їх
структурних та відокремлених підрозділів;
2) чисельність негласного апарату, чисельність озерасивно-еозшукових
справ та осіб, що є або знаходились у розробці за цими оперативнорозшуковими справами, кількість архівних справ джерел негласної інформації,
оперативного обліку;

3) окремі питання організації негласної операттвно-розшукової
діяльності, якщо при цьому детально не розкриваються форми і методи такої
діяльності та оперативні засоби;
4) відомості щодо осіб, які підозрюються, звинувачуються в учиненні
кримінального правопорушення, узяті під варту або піддані адміністративному
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арешту та засуджені, у тому числі їх фотографії та дактилоскопічні дані, за
винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;
не вважається інформація службовою, якщо зазначені дані запитуються
суб’єктом персональних даних або за його дозволом третіми особами;

5) відомості про осіб, щодо яких здійснюється профілактична робота
поліцейськими;
6) назву, кількість і заводські номери зброї, що перебуває в користуванні
громадян (у тому числі їх персональні дані), підприємств, установ, організацій,
господарських об’єднань, яка обліковується органами та підрозділами поліції у
сфері дозвільної системи та яка перебуває в користуванні поліцейських (за
окремими показниками);

7) відомості, що зібрані в процесі оперативно-розшукової діяльності, за
допомогою яких здійснюються контрольні та наглядові функції, що передують
публічному прийняттю рішень, а також матеріали про виявлення з будь-якого
джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінальних
правопорушень, передбачених статтями 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2 та
370 Кримінального кодексу України, до моменту повідомлення особі про
підозру;
8) організацію, структуру, топологію, паролі доступу до баз даних органів

та підрозділів поліції;

9) плани і результати аналітичних досліджень, проведених підрозділами
стратегічних розробок;
10) про результати спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують

на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо
відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком;
11) відомості про результати аналітичного дослідження у ході проведення
кримінального аналізу за окремими злочинами, що містяться в аналітичних
висновках, які є складовою аналітичного продукту.

18. Відомост і у сфер і діяльності , пов’язаної з виявленням небезпечних
матеріалів:
1) поточні та перспективні плани роботи підрозділу забезпечення
діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами (далі - ПЗДПНМ), який

залучається до проведення оперативно-розшукової діяльності, за винятком
відомостей, які віднесені до державної таємниці;
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2) відомості про інформацію, що розкриває строки, маршрути, обсяги
перевезень, графіки формування та місця завантаження небезпечних матеріалів,
за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;

3) відомості про отримання, облік, зберігання та використання
небезпечних матеріалів (радіоактивних, хімічних, біологічних та ядерних
речовин), за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;
4) відомості про склад спеціальних маркувальних та фарбувальних
засобів, які використовуються під час проведення пошукових, оперативнорозшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій;

5) окремі відомості щодо місця, строку, мети відрядження, установочних
даних поліцейських ПЗДПНМ, які здійснюють оперативно-розшукові заходи,
або залучаються до їх здійснення та від'їжджають (від’їжджали), перебували
або прибули з відрядження (якщо такі відомості не становлять державної
таємниці, але їх оприлюднення може завдати шкоди інтересам ПЗДПНМ).

Начальник Департаменту
документального забезпечення
Національної поліції України
полковник поліції

Р.Ю. Ковальов

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
(0 2019

Київ

Про внесенім ЗМІН до Переліку
відомостей, що становлять службову
інформацію в системі Національної
поліції 5 ' країни

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»,
пункту 9 статті 2 Указу Президента України від 05 тр-вня 2011 року № 547
«Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної
інформації» та з метою езбезпееееен єдиного порядку обліку, зберігання і
вткортосзеен матеріалів, які містять службову інформацію.
НАКАЗУЮ:
Унести до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в
системі Національної поліції України, затвердженого наказом Національної
поліції України від 12 жовтня 2018 року № 945, такі зміни:
підпункт 4 пункту) 9 викласти в новій редакції:
«4) відомості, що розкривають структуру та тсасеу чисельність
підрозділів кримінальної поліції із функціями оперативної служби, підрозділу
швидкого реагування ДВБ. підрозділів, уповноважених на проведення
оппрасивео-сехеічеих заходів, підрозділів забезпечення діяльності, пов’язаної
з небезпечними матеріалами, оперативно-технічної розвідки та кримінальної
розвідки, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;»;
підпункт 7 пункту 9 викласти в новій редакції:
«■) проходження служби в минулому в підрозділах кримінальної поліції
з функціями оперативної служби, підрозділах, уповноважених на проведення
оппративео-счхеічних заходів, підрозділах забчзпееееен діяльності, пов’язаної
з небезпечними матеріалами, кримінальної розвідки та ссеасегіених розробок
на посадах негласного особового складу, стратегічних розслідувань, за
винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці;».

Голова
генерал нол ін її третього рангу

ігор КЛИ МЕККО

