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ЗМІНИ 

до Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і 

знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять 

службову інформацію 

 

 

1. Після розділу X доповнити Інструкцію новим розділом XI такого 

змісту: 

‘‘XI. Організація розгляду на засіданні Національної ради питань, що 

містять службову інформацію 

109. Питання, що містять службову інформацію, розглядаються на 

окремому засіданні Національної ради. 

110. Питання, що містять службову інформацію, не можуть розглядатися у 

режимі реального часу (онлайн) з використанням відповідних технічних засобів, 

зокрема через мережу Інтернет. 

111. На засіданні, на якому розглядаються питання, що містять службову 

інформацію, можуть бути присутні виключно члени Національної ради та 

працівники відділу протокольно-організаційної роботи. Також на засіданні може 

бути присутнім представник структурного підрозділу, який здійснював 

підготовку матеріалів до відповідного питання порядку денного, та 

представники зацікавлених державних органів. 

112. Проекти рішень та матеріали до них (доповідні записки, довідкові 

матеріали, акти перевірок тощо) надаються до відділу протокольно-

організаційної роботи у паперовому вигляді. У верхньому куті проекту рішення 

друкується гриф «ДСК». 

113. Порядок денний засідання Національної ради, на якому розглядається 

питання, що містить службову інформацію, не оприлюднюється. 
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114. Підготовка проектів рішень, що містять службову інформацію, допуск 

на засідання Національної ради під час розгляду відповідних проектів рішень, 

оформлення протоколу та прийнятих рішень здійснюються, зокрема, з 

дотриманням встановлених правил роботи з документами, що містять службову 

інформацію. Такі документи подаються лише у паперовому вигляді. 

115. Під час розгляду питання, що містить службову інформацію, 

аудіозапис не здійснюється. Запис «трансляція та аудіозапис засідання не 

здійснювались» зазначається наприкінці протоколу. 

116. Під час розгляду питання, що містить службову інформацію, протокол 

засідання веде та оформлює працівник відділу протокольно-організаційної 

роботи, допущений до роботи з такими документами. 

117. На першій сторінці протоколу у верхньому куті друкується гриф 

«ДСК». 

118. Рішення, що містять службову інформацію, не оприлюднюються на 

офіційному вебсайті Національної ради.’’. 

У зв’язку з цим розділ XI вважати розділом XII, а пункти 109 – 124 вважати 

відповідно пунктами 119 – 134. 

 


