
 

Н А К А З  

ГОЛОВИ СЛУЖБИ ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ 

м. Київ 

13.02.2018                                                                                                  № 35 
 

 

Про затвердження Переліку відомостей, 

що становлять службову інформацію у 

Службі зовнішньої розвідки України 

 

 

Відповідно до пункту 4 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, з метою створення належних 

умов для обігу службової інформації у Службі зовнішньої розвідки України  

НАКАЗУЮ: 

 

1.  Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у 

Службі зовнішньої розвідки України (додається). 

2. Керівникам структурних підрозділів Служби зовнішньої розвідки 

України: 

організувати вивчення Переліку співробітниками, які працюють зі 

службовою інформацією;  

забезпечити приведення грифів обмеження доступу наявних матеріальних 

носіїв інформації у відповідність до вимог Переліку. 

3. Визнати такими, що втратили чинність: 

наказ  Голови  Служби  зовнішньої  розвідки України від 10 жовтня 2012 

року № 275 «Про затвердження Переліку відомостей, які містять службову 

інформацію у Службі зовнішньої розвідки України»; 

 наказ  Голови  Служби  зовнішньої розвідки України від 03 серпня 2015 

року № 282 «Про внесення зміни до наказу Голови Служби зовнішньої розвідки 

України від 10 жовтня 2012 року № 275»;  

пункт 2 наказу Голови Служби зовнішньої розвідки України від 04 лютого 

2016 року № 33/ДСК «Про внесення змін до деяких актів Служби зовнішньої 

розвідки України»; 
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наказ Голови Служби зовнішньої розвідки України від 07 квітня 2016 року 

№ 102 «Про внесення змін до наказу Голови Служби зовнішньої розвідки України 

від 10 жовтня 2012 року № 275»; 

наказ Голови Служби зовнішньої розвідки України від 17 січня 2018 року  

№ 15 «Про затвердження Зміни до Переліку відомостей, які містять службову 

інформацію у Службі зовнішньої розвідки України». 

4. Контроль за виконанням вимог цього наказу покласти на Режимно-

секретне управління Служби зовнішньої розвідки України.  

5. З наказом ознайомити заступників Голови Служби, керівників 

структурних підрозділів, а також інших співробітників Служби зовнішньої 

розвідки України в частині, що стосується. 

 

 

 

Т.в.о. Голови Служби            А. Алєксєєнко 


