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1. Загальні положення  

 

 

1.1 Це Положення Одеської національної академії харчових технологій (ОНАХТ) 

державної форми власності, розроблено відповідно до законодавства України, постанови 

Кабінета Міністрів України «Про затвердження Типової інструкції про порядок 

ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших 

матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію» від 19 жовтня 

2016 року №736. та  Статуту Одеської національної академії харчових технологій (далі 

Академія), і є документом, який регламентує діяльність  про документи службового 

використання. 

1.2. Дія цього Положення поширюється на осіб, які контролюють ведення 

службових документів , їх передачу , зберігання , використання і знищення ДСК  та інших 

матеріальних носіїв інформації. 

             1.3. Складати на підставі пропозицій структурних підрозділів академії та з 

урахуванням вимог законодавства переліку відомостей, що становлять службову 

інформацію (далі - перелік відомостей), і подання його на затвердження ректору академії. 

            1.4.  Керівники структурних підрозділів здійснюють контроль за дотриманням 

порядку підготовки документів з грифом “Для службового користування”, їх зберігання і 

використання. 

             1.5. Працівники, яким доручено опрацьовувати документ, що містить службову 

інформацію, визначаються ректором академії, його заступниками, керівниками 

структурних підрозділів у резолюції до такого документа. 

             1.6. Гриф “Для службового користування” зберігається за електронним носієм 

інформації до моменту його знищення. 

 

2.Функції 

 

             2.1.  Перегляд документів з грифом “Для службового користування” з метою його 

підтвердження або скасування;      

             2.2. Розгляд документів з грифом “Для службового користування” на предмет 

встановлення в них відомостей, що містять відкриту інформацію, яка може бути 

використана під час опрацювання запитів на публічну інформацію; 

              2.3. Розгляд питання щодо присвоєння грифа “Для службового користування” 

документам, що містять службову інформацію, яка не передбачена переліком відомостей, 

за поданням осіб, які підписують такий документ; 

            2.4. Організація в академії роботи з документами, що містять службову 

інформацію, покладається на канцелярію. 
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           2.5. Питання щодо необхідності присвоєння документу грифа “Для службового 

користування” вирішується виконавцем або посадовою особою, яка підписує документ, 

відповідно до переліку відомостей та з дотриманням вимог частини другої статті 

6 та статті 9 Закону України “Про доступ до публічної інформації”. 

           2.6. Справи та видання з грифом “Для службового користування” видаються у 

тимчасове користування і приймаються під розписку в журналі. 

          2.7 Справи з грифом “Для службового користування”  видаються для тимчасового 

користування на строк, що не перевищує одного місяця. 

 

3. Відповідальність та обов’язки 

Обов’язки 

 

     3.1  Перевірити, чи належить інформація, яку містить документ, до категорій, 

визначених у частині першій статті 9 Закону України “Про доступ до публічної 

інформації”; 

      3.2 Встановити, чи належить відповідна інформація до такої, доступ до якої згідно 

із законом не може бути обмежено, в тому числі шляхом віднесення її до службової 

інформації; 

      3.3 Перевірити дотримання сукупності вимог, передбачених частиною 

другою статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”. 

В окремих випадках питання щодо необхідності присвоєння документу грифа “Для 

службового користування” може бути розглянуто комісією з питань роботи із службовою 

інформацією за поданням посадової особи, яка підписуватиме документ. 

       3.4 Створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, 

використання та знищення електронних документів з грифом “Для службового 

користування” в академії здійснюється відповідно до вимог законодавства, що регулює 

питання роботи з електронними документами та питання електронного документообігу. 

       3.5 Забороняється використовувати службову інформацію, що міститься в 

документах з грифом “Для службового користування”, для відкритих виступів або 

опублікування у засобах масової інформації та демонструвати такі документи на стендах, 

у вітринах на відкритих виставках або в інших громадських місцях. 

 

                                                      Відповідальність 

 

     3.6 Забороняється використовувати для передачі службової інформації відкриті 

канали зв’язку. 

У разі виникнення необхідності в передачі (надсиланні) документів, що містять 

службову інформацію, юридичним особам, громадським об’єднанням без статусу 

юридичної особи та фізичним особам, на яких не поширюються вимоги цього Положення, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#n40
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#n40
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#n57
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#n58
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#n40
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#n40
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останні беруть на себе письмове зобов’язання стосовно нерозголошення отриманої 

службової інформації. 

             3.7 Відповідальність за організацію та забезпечення дотримання в установах 

порядку ведення обліку, зберігання та використання документів, що містять службову 

інформацію, покладається на їх керівників. 

             3.8 Особи, винні у порушенні порядку ведення обліку, зберігання, використання і 

знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову 

інформацію, їх втраті або розголошенні службової інформації, що в них міститься, 

притягуються до дисциплінарної або іншої відповідальності, передбаченої законом. 

             3.9 Забороняється доставляти у неробочий час документи з грифом “Для 

службового користування” в установи, в яких не передбачене цілодобове чергування. 

             3.10 Забороняється записувати службову інформацію на електронний носій 

інформації, не внесений до журналу обліку електронних носіїв інформації, на які 

планується записувати службову інформацію. 

 

4.Реєстрація документів 

 

          Реєстрація документів з грифом “Для службового користування”, виконуються 

канцелярією академії. 

Документи, що містять службову інформацію з грифом ДСК мають такі відмітки : “ 

Літер “М“ мобілізаційних питань; відмітка “СІ“ питань спец. інформації. 

   4.1 Реєстрація документів з грифом “ДСК“ виконується канцелярією академії. 

4.1.1. Приймання та розподіл документів з грифом “ДСК“ визначається  ректором 

академії. 

   4.2 Вхідна кореспонденція з грифом “Для службового користування” розкривається 

діловодами канцелярії, відповідальним за діловодство стосовно документів, що містять 

службову інформацію. При цьому перевіряється відповідність кількості аркушів, 

примірників, додатків до документів та їх реєстраційних індексів зазначеним на конверті 

(пакованні) та у супровідному листі. 

У разі надходження у неробочий час конвертів (паковань) з документами з грифом 

“Для службового користування” вони приймаються черговим працівником відділу 

охорони академії, який, не розкриваючи, передає їх наступного робочого дня до  

канцелярію під розписку в журналі обліку конвертів (паковань) за формою . 

          4.3 За відсутності вкладень або порушення їх цілісності (невідповідності кількості 

аркушів, додатків до документа), пошкодження конверта (паковання), що призвело до 

унеможливлення прочитання тексту документа або можливого несанкціонованого 

ознайомлення з його змістом, а також невідповідності реєстраційного індексу документа 

зазначеному на конверті (пакованні), документ не реєструється. При цьому складається 

акт у двох примірниках, один примірник якого разом з отриманими документами 

надсилається відправникові, другий зберігається у канцелярії академії.  

         4.4   Під час реєстрації вхідного документа з грифом “Для службового користування” 

на першому його аркуші від руки або за допомогою штампа (автоматичного нумератора) 

канцелярією проставляється відмітка про надходження із зазначенням скороченого 
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найменування установи - одержувача документа, реєстраційного індексу, дати (у разі 

термінового виконання - години і хвилини) одержання документа. 

У разі ведення окремої реєстрації документів з грифом “Для службового 

користування” з мобілізаційних питань, з питань криптографічного захисту службової 

інформації та з питань спеціальної інформації конверти (паковання) з відмітками  “Літер 

“М” та “СІ”, що надійшли до канцелярії, передаються нерозкритими структурним 

підрозділам чи посадовим особам, відповідальним за виконання відповідних видів робіт в 

академії, під розписку в журналі обліку пакетів (паковань) із зазначенням дати їх 

отримання та проставленням печатки “Для пакетів”. 

У разі надходження конверта (паковання) з відмітками “Літер “М” та “СІ” (у разі 

ведення окремої реєстрації документів з мобілізаційних питань, з питань 

криптографічного захисту службової інформації та з питань спеціальної інформації), а 

також з відміткою “Особисто” відмітка про надходження проставляється безпосередньо на 

конверті (пакованні) із зазначенням порядкового номера конверта (паковання) за 

журналом обліку конвертів (паковань) та дати його одержання. 

   4.5 Облік електронних носіїв інформації, книг та інших видань, які є додатками до 

вхідного супровідного листа, ведеться окремо від вхідних документів. На супровідному 

листі, який долучається до відповідної справи, канцелярією проставляються номер 

облікової форми, порядковий номер і дата взяття додатка на облік. 

          4.6 Реєстрація вхідних, вихідних з грифом “Для службового користування” 

здійснюється окремо від документів, які не містять службову інформацію, з дотриманням 

вимоги щодо одноразовості реєстрації. 

 

5. Друкування і розмноження документів 

 

Друкування і розмноження в академії документів з грифом “Для службового 

користування” за допомогою електронно-обчислювальної та копіювально-

розмножувальної техніки провадиться з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту 

інформації. 

Друкування і розмноження документів з мобілізаційних питань та з питань 

спеціальної інформації здійснюється діловодом канцелярії академії, який має допуск до 

роботи з такими документами. 

5.1 У правому верхньому куті першої сторінки документа, що містить службову 

інформацію, проставляються гриф “Для службового користування” та номер примірника. 

5.2 Академія, яка є розробником документа з грифом “Для службового користування”, 

може зазначити на документі інформацію про заборону на розмноження (копіювання) 

такого документа в інших установах. 

У разі коли додатки надсилаються разом із супровідним листом, після тексту листа 

перед підписом зазначається наявність додатків, їх обсяг, реєстраційні індекси і дати. 

5.3 Після реєстрації створеного документа з грифом “Для службового користування” 

його чернетки і роздруковані варіанти знищуються виконавцем шляхом подрібнення або 
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іншим способом (спалювання, розплавлення, розчинення тощо), який виключає 

можливість їх прочитання та відновлення. 

5.4 Розмноження документів з грифом “Для службового користування” здійснюється 

канцелярією або іншим структурним підрозділом, визначеним розпорядчим документом 

академії, з дозволу ректора академії (його заступників) за умови оформлення замовлення 

за формою або відповідно до резолюції ректора академії. 

Ректор академії може у встановленому порядку делегувати повноваження щодо 

надання дозволу на розмноження таких документів керівникам структурних підрозділів, в 

яких документи опрацьовуються або зберігаються. 

На кожному примірнику розмноженого документа від руки проставляється номер 

примірника. 

 

6.Формування виконаних документів у справи 

 

Виконані документи з грифом “Для службового користування” групуються у справи 

згідно із затвердженою в академії зведеною номенклатурою справ. Дозволяється долучати 

до справи із грифом “Для службового користування” документи з відкритою інформацією, 

якщо такі документи стосуються питань такої справи. 

Якщо у справі із заголовком “Документи з грифом “Для службового користування” 

містяться лише документи тимчасового зберігання, вона може не переформовуватися, а 

строк зберігання такої справи визначається найдовшим строком зберігання документів, 

що містяться в ній. Відмітка Експертна Комісія «ЕК» у графі номенклатури справ “Строк 

зберігання” закреслюється і зазначається уточнений строк зберігання. 

 

7. Користування документами 

 

Вхідні, вихідні документи з грифом “Для службового користування” передаються 

працівникам відповідно до резолюцій ректора академії або його заступників, керівників 

підрозділів академії. 

Справи з грифом “Для службового користування”, що зберігаються в канцелярії 

академії, видаються у тимчасове користування працівникам академії на підставі 

замовлення затвердженого ректором академії,  списку працівників,  які мають право 

працювати з відповідною справою. 

Допуск працівників академії до роботи з документами, що містять службову 

інформацію з мобілізаційних питань або з питань спеціальної інформації, здійснюється на 

підставі списку, складеного підрозділом чи посадовою особою, відповідальною за 

мобілізаційну роботу або роботу із спеціальною інформацією, і затвердженого ректором 

академії. 
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8. Знищення ДСК 

Знищення видань з грифом “Для службового користування”, що зберігаються у 

бібліотеках, здійснюється згідно з актом, який складається відповідно до встановлених 

вимог. 

8.1 Документи, справи, видання з грифом “Для службового користування”, вилучені 

для знищення експертною комісією академії у складі не менше трьох членів, підлягають 

знищенню шляхом подрібнення носіїв інформації або в інший спосіб (спалювання, 

розплавлення, розчинення тощо), який виключає можливість їх прочитання та 

відновлення. 

8.2 Електронні носії інформації знищуються або переробляються у спосіб, що 

виключає можливість повного або часткового відновлення збереженої на них інформації. 

8.3. В акті про вилучення документів робиться запис про знищення відповідних 

документів, справ із зазначенням прізвищ, ініціалів членів експертної комісії, їх підписів, 

дати знищення. 

Після знищення документів з грифом “Для службового користування” в облікових 

формах (картках, журналах, номенклатурах справ, описах справ тривалого (понад десять 

років) зберігання робиться відмітка “Документи знищено. Акт від ___ ________ 20__ р. № 

__”. 

8.4 Телефонні та адресні довідники, стенографічні записи з грифом “Для службового 

користування”, друкарський брак, виявлений під час друкування видань із зазначеним 

грифом, можуть знищуватися без акта про вилучення документів, але з відміткою в 

облікових формах, що засвідчується підписами не менш як трьох працівників установи, 

які провели таке знищення. 

 

 

 

 

 

Погоджено:  

Начальник відділу кадрів                                                                           Т.В. Базутова 

В.о.начальника юридичного відділу                                                         Н.В. Лівадова    

 


