НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
НАКАЗ
________________

___________
м. Київ

Про затвердження Переліку відомостей,
що становлять службову інформацію
у Національному агентстві з питань
запобігання корупції
Відповідно до пункту 10 частини другої статті 6 Закону України «Про
запобігання корупції», частини другої статті 6, пункту 3 статті 9 Закону
України «Про доступ до публічної інформації», пункту 9 частини другої
Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 «Питання
забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію
у Національному агентстві з питань запобігання корупції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника апарату
Національного агентства з питань запобігання корупції Ткаченка І.В.
Голова

Н. Корчак

ПІДГОТОВЛЕНО:
Завідувач сектору з питань доступу до публічної
інформації Департаменту організаційного та
кадрового забезпечення

О. Підоріна

ПОГОДЖЕНО:
Керівник Департаменту організаційного та
кадрового забезпечення

Р. Ковальов

Керівник Департаменту антикорупційної
політики

Б. Шапка

Керівник Департаменту організації роботи із
запобігання і виявлення корупції

О. Онищук

Заступник керівника Департаменту моніторингу
дотримання законодавства про конфлікт
інтересів та інших обмежень щодо запобігання
корупції

І. Мостова

Керівник Департаменту фінансового контролю
та моніторингу способу життя

О. Маркєєва

Керівник Департаменту з питань запобігання
політичній корупції

Р. Смик

В.о. керівника управління – керівник плановофінансового відділу Управління
бухгалтерського обліку та звітності

О. Коваленко

В.о. керівника Адміністративного департаменту

І. Яринко

В.о. керівника Відділу правового забезпечення

О. Міщенко

Керівник апарату

І. Ткаченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Голови
Національного агентства
з
питань
запобігання
корупції
____________________ №
______
ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію
у Національному агентстві з питань запобігання корупції
1. Звіт за формою № 6 «Про чисельність працюючих та заброньованих
військовозобов’язаних».
2. Протоколи, стенограми засідань Національного агентства з питань
запобігання корупції (далі – Національне агентство) та прийняті на них
рішення в частині, що відповідає положенням частини другої статті 6 Закону
України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон).
3. Внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки,
рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності
Національного агентства або здійсненням контрольних функцій
Національним агентством, процесом прийняття рішень і передують
публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.
4. Задокументована інформація, яка створена або отримана
Національним агентством під час реалізації повноважень, у тому числі з
використанням службової інформації інших державних органів, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.
5. Номенклатура посад працівників Національного агентства, зайняття
яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
6. Нормативно-розпорядчі, облікові документи та листування, з питань
оформлення допуску працівників Національного агентства до державної
таємниці.
7. Листи, довідки, висновки та інші документи (в тому числі
внутрівідомчі), підготовлені виконавцями, які містять відомості, що не
становлять державної таємниці, але розголошення яких може завдати
істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальній цілісності або
громадському порядку, здоров’ю осіб, які добросовісно повідомляють про
можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень,
інших порушень Закон (викривачі), призвести до розголошення

конфіденційної інформації, сприяти заворушенням або вчиненню злочинів
тощо.
8. Відомості за окремими показниками про заходи з режимно-секретної
роботи в Національному агентстві, у разі розголошення яких можливе
настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.
9. Відомості організаційного характеру щодо мобілізаційної роботи без
зазначення інформації про дислокацію, характеристики запасних пунктів
управління, а також відомості за окремими показниками про порядок
фінансування заходів з мобілізаційної підготовки, розголошення яких може
завдати істотної шкоди інтересам оборони держави, охорони громадського
порядку, національній безпеці.
10. Документи Національного агентства, що містять службову
інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій.
Керівник Департаменту
організаційного та кадрового
забезпечення

Р.М. Ковальов

