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Група № 45 

Урок №11 

Лабораторно-практична робота № 3 

Тема:Складання переліків документів, що містять конфіденційну інформацію. 

Мета: навчитись складати переліки документів, що містять конфіденційну 

інформацію. 

 

Лабораторне і методичне забезпечення:  

1. Персональні комп’ютери;  

2. Методичні рекомендації;  

3. Роздатковий матеріал. 

Теоретичні відомості: 

Основні умови віднесення інформації до КТ: 

- справжня або потенційна комерційна важливість інформації; 

- відсутність вільного доступу до інформації на законних підставах; 

- вжиття заходів володарем інформації для її охорони та збереження 

конфіденційності; 

 Інформацію, що становить комерційну таємницю підприємства, можна умовно 

поділити на два блоки: 

- науково-технічна (технологічна) інформація; 

- ділова інформація. 

До науково-технічної інформації належать: 

- методи й способи виробництва (особливо нові розробки); 

- нові технології; 

- напрями модернізації відомих технологій і процесів; 

- відомості про конструкції машин та обладнання; 

- креслення; 

- схеми; програмне забезпечення ПК. 

До ділової інформації належать: 

- відомості про розміри прибутків, собівартість випущеної продукції; 

- плани й обсяги реалізації продукції (плани маркетингу, дані про характер та обсяг 

торгових операцій, рівні цін, наявність товарів); 

- відомості про фінансовий аспект діяльності підприємства (за винятком фінансових 

звітів); 

- плани рекламної діяльності; 

-  списки торговельних та інших клієнтів, посередників, конкурентів, відомості про 

їх фінансове становище; 

- відомості про умови чинних контрактів, договорів і тих, що готуються укладати. 

 



Хід роботи: 

1. Завантажити комп’ютер 

2. Відкрити текстовий редактор  

3. Встановити поля згідно стандартів:  ліве – 30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 

мм, нижнє – 20 мм., міжрядковий інтервал 1,5 см. 

4. Складіть перелік документів , що становлять ділову  та науково-технічну 

інформацію на підприємстві (див. теоретичні відомості), яким надається гриф КТ.   (згідно 

зразка 1. ). 

5. При складанні переліка документів зазначте такі реквізити: 

            Назву підприємства; 

            Назву документа; 

            Розділи:  

            І. Структурний розділ «Назва» 

             1. 

             2. 

             3. 

            ІІ. Структурний розділ «Назва» 

             1. 

             2. 

             3. 

 

            Підпис  

                                           Зразок 1. Складання переліку документів КІ  

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПЕРЕЛІК 

відомостей, що становлять службову інформацію, 

і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» 

І. Сфера управління 

1. Документи, що підготовлені на виконання законодавчих та інших нормативно-правових 

актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших 

центральних органів державної влади з грифом «Для службового користування». 

2. Доповідні, службові, пояснювальні записки, що стосуються діяльності структурних 

підрозділів міської ради 

          

ІІ.  Кадрові питання 

1. Особові справи працівників виконкому міської ради. 

2. Трудові книжки працівників апарату міської ради та її структурних підрозділів. 

3. Персональні переліки із зазначенням домашніх адрес, номерів домашніх і мобільних 

телефонів працівників. 

4. Відомості, які зазначені в інформаційно-аналітичних та прогнозних матеріалах, утворених 

під час діяльності органу з питань запобігання та протидії корупції, розголошення яких 

може завдати негативних наслідків репутації або правам інших осіб.  



5. Відомості про організаційні заходи та хід перевірки повідомлень громадян та юридичних 

осіб, інформації, оприлюдненої у засобах масової інформації, а також отриманої від 

підвідомчих підприємств, установ і організацій, щодо причетності співробітників до 

вчинення корупційних правопорушень (до прийняття рішення за результатами перевірки). 

6. Книги обліку трудових книжок (журнал реєстрації) працівників апарату міської ради та її 

структурних підрозділів. 

7. Відомості про особові рахунки працівників міської ради та її структурних підрозділів. 

8. Списки осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади працівників міської ради та її 

структурних підрозділів. 

9. Відомості про зміст листування на запити державних органів, яким чинним 

законодавством надано право отримувати конфіденційну інформацію з кадрових питань. 

10. Номенклатура посад працівників, які підлягають оформленню на допуск до державної 

таємниці. 

11. Облікова   картка громадянина про надання допуску до державної таємниці (форма 6). 

12. Перелік посад, що дають право працівникам, які їх займають, надавати матеріальним 

носіям інформації грифи секретності. 

13. Звіти про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних (форма 6-Б) 

апарату та структурних підрозділів міської ради. 

ІІІ. Архівна справа 

1. Відомості про стан технічного захисту інформації в архівному відділі міської ради. 

Перший заступник міського голови                                                                     Л. БУЛІ 

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, яким надається гриф 

обмеження доступу «Для службового користування» розроблено відділом діловодства, 

контролю та кадрової роботи. 

Спеціаліст І                                                                                                              О. ТИХА 

Примітка: У теоретичних відомостях ЛП роботи зазначена інформація, яка 

відноситься до ділової та науково-технічної інформації підприємства і має гриф КТ. 

Використовуючи дані відомості складіть переліки документів підприємства (за 

прикладом зразка 1.) 

 

Виконані завдання надсилати на адресу karpenkog07@gmail.com 

У темі листа вказати № групи, прізвище та ім’я учня. 

  


