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пЕрЕлIк
вiдомостейо що становлять службову iнформацiю, в
Нацiональнiй KoMicii зi стандартiв державноi мови

1. Вiдомостi про персональний склад iспитових комiсiй, сформованих дпя
перевiрки завлань кожного пре,гендеI]та.

2. Вiдомостi, що розкривають змiст вiдповiдей 1спитlвZ. бlдомост1, що розкривають змlст завдань та вlдповlдеи для 1спитlв на
piBeHb володiння державною мовою, зокрема тих, що перебувають у процесi
реrIеЕIзування, затвердження та передачi в Банк завдань.

3. Вiдомостi, Iцо розкриваrоть змiст завдань (завдання), якi мiстяться в
Банку завдань для iспитitз tla piBeTrb володiнtля /]ержавноIо MoBoIo.

4, [3iдомостi, що мiстят,ься в llисIIиIIлittарt-tих сIIравах, сформованих за

результатами здiйснених дисtдип;tiIIарних проваджеI]ь стосовно державIIих
службовцiв, якi займають посади державIrоТ слу>rсби категорiй <<Б> т:а <<В>> в
Нацiоr.альнiй комiсii зi стандартiв державноТ мови, а також вiдомос,гi rцоllо
вi2lкриття та закриття дисIIиплi нарних rтроваджен ь.

5. Вiдомостi з питань мобiлiзаltiйгrоТ пiдt,отовки, якIIIо I]оFIи IIе становJIять
lцержаI]I]оТ тасмницi та яким вiдповiдrlо /lo чинних FIорматиRно-правових aKT:iB

IIрисвоIосться I,риф обмеженоI,о до ступу <Щля службового користування)).
6, Вiдомостi, що мiсrяться в матерiалах, пiдготовлених за результатами

службового розслiдуванrrя що/{о виявJIення причин та умов, lцо призвели до
вчиIIення корупцiйного або пов'язаного з корупцiсrо правопоруIIIення або
tIевиконання вимог Закотлу Украirrи <ГIро запобiгаrrня корупцiТ>.

7. Вiдомостi, якi надаIоться IJацiоrrальноIо KoMicicro зi стандартiв
дер}кав}IоТ мови на викона}Iня -llистiв, доручеFIь, указiв, постанов ]]а

розпоряllжень вiд вищих оргаrriв влаlIи Украirли з грифом обмеясеного доступу
</.dля с"ltуя<бового користуваIlня), якl]{о така irrформацiя IlаJlея{ить ло с-тrуя<бовоТ

iнформацiТ.
8. I]iдомостi, rцо мiстят,ься в документах НацiональноТ KoMicii зi стандар,гiв

/дер}кавноТ мови, якi сl,аI]овлять внутрiвi;домчу службову кореспоttдеttlдirо,
догtовiднi записки, рекометlдаrliТ, якIIlо воIIи ttов'язаллi з розробкоIо напряму
21iя"тlьностi l{аriiоrlальноТ KoMiciT зi ст,ан2цар,гiв 7державноТ мови або злiйсIIенIIям
контроJIы{их, нагJIядових функцiй, процесом ухвалених рiIшень i rrере2дуrоть
публiчному обговоренню Tal або ухваленнrо рiшtень.

9. Вiдомостi, tlдо мiстяться у матерiалах, якi надаIоться для аналiзу або
rтеревiрки, тв локумеtIтах tlpo фirtаrrсовий, майновий cTaI] юридичних i

фiзичних осiб, якi надходятI) ло Г{ацiоtrальноТ KoMiciT зi cTaH2lapTiB дерrкавноТ
мови з метою забезпе.lенIIя здiЙсlrенtlя ii функцiЙ, RкJIIочаIочи випадки ш{одо
законодавчо встановленоI,о rIорядку обмiну iнформаrliсrо. l[o таких вi;lомостей
IIс I{аJIежать вiломостi, оприJlIоднення яких lrередlбачено законодавством.

l0. Т]iдомостi tlдо;lо ,гехltiчtIого захис,гу iнформацiТ в LlацiональrIiй KoMiciT зi
с,га}]дар,гiв 2цержавноТ моrзи :



технiчного захисту слух{бовоТ
дiя"пьностi, iнсРормацiйноi,
телекомуrriкацiйноТ сист,еми, де

iнформацii щодо об'скта iнформацiйноi
телекомунiкаrliйноТ .tи iнформаriiйно-

lIиркулюс або передбачена rдиркуляrдiя

1) вiдомостi (зu окремими показниками) гtро планування, органiзацiю,
ЗаПРОВаДжеННя Заходiв, фактичitиЙ с,гаI{, наявнiсть недолiкiв в органiзацiТ

слУrкбовоi iнформацiТ. РекомеrrдаrliТ пIol1o IIриведеIIIIя cTarly захисту службовоТ
iтrформацiТ на зазначеIIих об'сктах та системах у вi/дповi/]rtiсть /]о вимог
законодавства;

2) вiдомостi (за окремими показниками) rlpo просктування, побудову, стан
'Га скJIал засобiв компJlексу техt,tiчttого захисту (або комп"ltексноТ системи
ЗаХИСтУ), ПриЗначених /UlrI захисту irrcPopMalliT, rrцо llиркуJ]Iос на коIIкретному
Об'Сктi iнформаrliйrrоТ 21iяtltьllос,гi або в коI{кре,гr-riй irrформаltiйrriй,
ТеJIекомунiкаrдi Йнi й чи i rrформаrдi йно-телекомунiкацi йнiй системi НацiональноТ
KoMiciT зi с,гандартiв дерrкавноТ мови;

3) вiдомостi (за окремими показниками) про органiзацirо заходiв п{одо
сТВоре}{ня комплексноТ сисl,еми захисту ir.lформаlцiТ, результати rrepeBipoK
е(lективrtостi технiчного захисту с-ltужбовоТ iнформаrliТ, lцо циркулюс IIа
KorIKpeTI]oMy об'ектi iнформаlliЙноТ лiяльностi або в окремiй iнформацiйнiй,
телекомунiкацiЙнiЙ чи iнформацiЙно-теJIекомунiкацiЙнiЙ системi;

4) вiдомостi, що мiстяться в MaTepiaJlax державноТ експер-гизи у сферi
технiчного захисту iнформацiТ та aTecTaTiB вi7дгrовiдrrостi комплексних системи
Захисту iнформацiТ в iнформацiйно-телекомуrriкацiйних системах IIацiотrальноТ
KoMiciT зi стандартiв державноТ мови;

5) вiдtомостi про чиннi в Наrliоналылiй KoMiciT зi стан7дартiв дерх<авноi мови
/{окумеIrти з питань технiчноI,о захисту iнформацiТ;

6) вiдомостi щодо забезпечення керiвниllт:ва Нацiона.тlьноТ KoMiciT зi
стандартiв державноТ моtзи уря/довим зв'язком;

7) вiдомостi щодо паролiв лоступу корист,увачiв iнформаrliйно-
ТеЛекоМУнiкацiЙних систем НаrдiональноТ KoMiciT зi стаIIдартiв дlержавноТ мови.

11. Вiдомостi, rцо мiстяться в матерiалах, пiдготовлених за резуJIьтатами
с.тtУжбових rrepeBipoK дiя"пьностi arrapaTy IIаrдiоrла_rtьrtоТ KoMiciT зi стандарт,iв
дер}кавноТ мови.

12. Вiдомостi, що мiстяться в I{аказах з кадроRих питань (особового
складу) НацiональноТ KoMiciT зi стандартiв дерх<авноТ мови.

13. Вiдомостi, що мiстяться в особових справах праrдiвникiв НацiональtlоТ
KoMiciI зi стандартiв державноТ мови.

14. Вiдомостi, що мiстяться в матерiалах, пiдго,говлених за
результатами проведенI{я внутрirrrнього ауlци,гу в l{аlдiональнiй KoMiciT зi
стандартiв дерrкавноТ мови.

IЪлова KoMiciT
з питань роботи зi службовою iнформацiею
в I-IацiональнiТ KoMiciT зi стандартiв
державItоi мови - Заступttик IЪлови
FIацiональноТ KoMiciT зi стандартiв
державноТ мови Олександр МИРОНЧУК


