
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом Генерального директора  

ПАТ «АвтоКрАЗ» 

від  19.01.2017р.   №  98 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

відомостей, що становлять службову інформацію 

в ПАТ «АвтоКрАЗ» 

 

 

 

 

1. Відомості, що містяться в документах, надісланих до ПАТ 

«АвтоКрАЗ» від державних органів, органів місцевого самоврядування, 

установ і організацій (накази, розпорядження, повідомлення, рішення) з 

грифом «Для службового користування». 

 

Сфера мобілізаційної роботи та цивільного захисту 

 
2. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки або 

мобілізаційного плану щодо виробництва військової техніки. 

3. Відомості про організацію оповіщення, зв’язку, управління 

мобілізацією, порядку, термінів виконання заходів з метою своєчасного 

переведення на роботу за умови проведення мобілізації у зв’язку з введенням 

у державі воєнного стану. 

4. Відомості про мобілізаційні завдання з виробництва, 

капітального ремонту, поставки військової техніки. 

5. Відомості про місця зберігання, номенклатуру, норми 

накопичення, фактичну наявність матеріальних цінностей мобілізаційного 

резерву. 

6. Відомості про створення та утримання страхового фонду 

документації щодо виробництва військової та спеціальної техніки. 

7. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за 

підприємством, яке задіяне в особливий період у виробництві військової 

техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них. 

8. Плани цивільного захисту підприємства на особливий період. 

9. Зведені відомості про кількість, загальну площу, місткість, час 

приведення в готовність захисних споруд цивільного захисту. 

10. Відомості за окремими показниками про переліки, дислокацію, 

систему охорони, захисту важливих державних об’єктів, які беруться під 

військову і пожежну охорону за умов воєнного стану. 

  



Виробництво продукції (робіт, послуг) оборонного призначення 

 

11. Відомості щодо окремих показників державного оборонного 

замовлення (про номенклатуру (найменування, кількість та вартість) 

військової техніки (спеціальних комплектувальних виробів), місця або 

маршрути та строки його (їх) постачання до військових частин чи військових 

об’єктів ЗС, фінансування та виконання державного оборонного замовлення). 

12. Відомості про кооперацію розробників нових зразків озброєння 

(військової техніки) або виробників озброєння (військової техніки), які 

розкривають окремі показники їх потужності, номенклатуру, поставки 

виробів, терміни, об'єми виконання робіт. 

13. Відомості щодо постановки військової техніки на озброєння 

Збройних Сил України. 

14. Відомості військових стандартів на виготовлення військової 

техніки, які не становлять державну таємницю. 

15. Зведені відомості про наявність на підприємствах (в установах, 

організаціях) конструкторської документації на озброєння та військову 

техніку, яка є державною власністю. 

 

Сфера забезпечення охорони державної таємниці 
 

16. Відомості у сфері охорони державної таємниці щодо діяльності 

ПАТ «АвтоКрАЗ», запровадження заходів забезпечення режиму секретності, 

планування та фактичний стан охорони державної таємниці, крім відомостей, 

що становлять державну таємницю. 

17. Відомості за результатами проведення службових розслідувань за 

фактами розголошення секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв та 

інших порушень режиму секретності, наявність недоліків у організації 

охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної 

діяльності. 

18. Відомості щодо надання або переоформлення дозволу на 

провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею. 

19. Номенклатура та зміни до номенклатури посад працівників, 

зайняття та перебування на яких потребує допуску та доступу до державної 

таємниці. 

20. Номенклатура секретних справ. 

21. Мотивований запит щодо розгляду питання про надання 

громадянинові допуску до державної таємниці. 

22. Облікові картки громадян про надання допуску та доступу до 

державної таємниці. 

23. Накази про надання доступу до державної таємниці. 

24. Акти перевірок наявності секретних документів та стану 

секретного діловодства. 

25. Акти знищення секретних документів. 

26. Акти перегляду грифів секретності документів. 

27. Акти приймання-передавання секретних документів. 



28. Зведені відомості (протоколи, описи) щодо обліку, зберігання, 

приймання, відправлення секретних документів. 

29. Зміст заходів пропускного та внутрішньо об’єктового режиму, 

акти обстеження режимних приміщень (зон, територій). 

30. Відомості щодо забезпечення режиму секретності в умовах 

особливого періоду або правового режиму надзвичайного стану. 

 

Сфера обігу службової інформації 

 
31. Акти перевірок обліку, зберігання і використання документів, 

справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову 

інформацію 


