
                                       

 

ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
  

НАКАЗ 

 

                             

__________________________ м. Суми № _________ 
 

 
  

Про затвердження переліку відомостей, 

що становлять службову інформацію в 

Державній екологічній інспекції у 

Сумській області  

 

 

Відповідно до статей 6 та 9 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

19.10.2016 № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення 

обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних 

носіїв інформації, що містять службову інформацію», згідно Положення про 

Державну екологічну інспекцію у Сумській області, затвердженого наказом 

Держекоінспекції від 02.02.2021 № 52, з метою забезпечення виконання вимог 

чинного законодавства Державною екологічною інспекцією у Сумській області,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити перелік відомостей, що становлять службову 

інформацію в Державній екологічній інспекції у Сумській області (додається). 

2. Відділу організаційно-аналітичної діяльності, взаємодії з 

громадськістю та ЗМІ, документуванню та контролю ознайомити посадових 

осіб Інспекції, яким дозволено цим наказом працювати з документами з грифом 

«ДСК». 

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Інспекції від 07.12.2012 

№136 «Про організацію роботи зі службовою інформацією в 

Держекоінспекції». 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

В.о. начальника Інспекції  Валерій ПІЮК 
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Підготовлено: 

 

Начальник відділу організаційно-

аналітичної діяльності, взаємодії з 

громадськістю та ЗМІ, 

документуванню та контролю 

________________ Юлія ТЮРІНА 

 

 Погоджено: 

Завідувач сектору правового 

забезпечення 

_______________ Дмитро МАТЮХА 

Т.в.о. головного спеціаліста з питань 

запобігання та виявлення корупції 

______________ Андрій КУЗЬМЕНКО 
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 Додаток  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Державної екологічної 

інспекції у Сумській області 

_________________ № _____ 

 

 
 

Перелік службової інформації  

в Державній екологічній інспекції у Сумській області 

 

1. Зведені відомості щодо стану технічного захисту конфіденційної 

інформації, що є власністю держави в Інспекції. 

2. Листування з Міністерством довкілля і природних ресурсів 

України, Державною екологічною інспекцією України, центральними органами 

державної виконавчої влади з питань конфіденційної інформації, що є 

власністю держави, технічного захисту конфіденційної інформації, що є 

власністю держави, та стану оборонно-мобілізаційної роботи в Інспекції. 

3. Зведені відомості щодо заходів з мобілізаційної підготовки, стану 

мобілізаційної готовності Інспекції (окрім питань фінансування заходів з 

мобілізаційної підготовки). 

4. Листування з Міністерством захисту довкілля та природних 

ресурсів України, Держекоінспекцією про стан цивільного захисту на мирний 

час. 

5. Відомості щодо заходів i стану цивільного захисту в Інспекції та з 

окремих питань, пов’язаних з бронюванням військовозобов’язаних. 

6. Відомості з питань мобілізаційної готовності та військового обліку 

в Інспекції. 

7. Листи, інформації, що направляються до правоохоронних органів за 

результатами ревізій (перевірок) та використання вогнепальної зброї, 

спеціальних засобів Інспекцією. 

8. Листування з органами Служби безпеки України щодо перевірок 

дотримання вимог природоохоронного законодавства на окремих об’єктах та 

щодо стану технічного захисту конфіденційної інформації, що є власністю 

держави. 

9. Листування зі Службою зовнішньої розвідки України щодо 

перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства на окремих 

об’єктах та щодо стану технічного захисту конфіденційної інформації, що є 

власністю держави. 

10. Листування з Міністерством оборони України щодо перевірок 

дотримання вимог природоохоронного законодавства на окремих об’єктах та 

щодо стану технічного захисту конфіденційної інформації, що є власністю 

держави.  
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11. Документи про службові розслідування при виявленні втрати 

документів, що містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави. 

12. Інформація про технічні характеристики гідротехнічних споруд, яка  

отримана Інспекцією при здійсненні заходів державного екологічного нагляду 

(контролю).  

13. Зведені відомості щодо інформаційних, телекомунікаційних та 

інформаційно - телекомунікаційних систем Інспекції, у разі їх встановлення. 

14. Відомості про устаткування, технологічні процеси, які розкривають 

їх суть, технічну документацію на виготовлення промислової продукції, які 

отримані Інспекцією при здійсненні заходів державного екологічного нагляду 

(контролю). 

15. Матеріали заходів державного екологічного нагляду (контролю) 

об’єктів з обмеженим доступом. 
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