щ

розпорядtrt Ення

голови вLI\ьшАнськоi рАйонноi лрlблвноi AJMtHIcTpAцli
кlровогрмськоi оБлАстl
л, З04-р
Bi! ,26 " грудня
20l]po"y
сш вiльшалп

Пр

заб€зпечевяя захисry iнформацii з обмеr(енхм
дфтупом пiд час мiжяародяого спiвробiтняц@

Вiдповцво до вимоf Порядку органiзацii а забезпечеввя режrlму
сектетяо(тi в !ер)|ввпч ор@а\. орвнах Micueвom саffовр!ду@ш. на
lliлпри€мсrш, в }оlшощ i орlаъitrбцiя. ýl sордаiеноl о хосlщоюю КабiлФi}
MiHicTiB УхраiЪи вiд 18 грудш 20l] року N9 9З9 (дцi - Порядок,9З9), Тrповоi
iHcгг)tllii пrh порr4ок *лення бпiry берiгоння, викогисlапя i rниlпення
доь)тепiв rд iнших чаrcрiшьних Hoci-lв iнФормаDii. ,llo viсmlь Фужбов)
iяформац;ю, затв.рдженоi постановою Кабiяету MiBiclPiB Украiвя вiд
19 жовтш 2О16 яоку Лs ?]6 (дмi -]'!пов iнструкцiя), рзпорrдх(еня, го,Iовп
обласfiоi д€ржаввоi адмiяiстрдцii вй З0 лис,топада 2016 рку М 5I5-P <Про
lатвердженш lнсФ)]<цii лр lrорrдоft ведеяш o6riry, зберimннr, зикорлФяя
i ]шщеякя доýтеmiв m iяшrх матерiальнг,( носiЪ iвформацii', цо MicTпb
сл}тбову iнформацiю, в Кiровоградськiй облsся;й державяiй адмiнiстацi]'),
розпоряджеш шоьt обласяоi дёржаsяоi вдмiЕiстрлrii вiд 15 чершя
20|? rюку r, 285-р. з метою rабеlпеченш впсту в районнiИ дФitsвнiй
.Jtнlс,рацli lд{фрvафi l обqелеflv доступом пlJ,"с
чidародfiо,о
спiвробiтницгвз:

l

]атвердmи Пормок прияому раидержддмiнiсгрзцi.ю. стукгrрниvя
пiдрlдiлш р&йдержадмiнiстацiТ iHoreMHKx делеrвчiи. fруп. окремп
iяоземяL\ rромsдя! т. осiб без громздяя(:ш (даi - Поря,чок лрийому
iвоФмцiв), що додас.ься-

Керiв!икам струr.I)рsих fiiдроздйiь райдср,(адмiнiстрацii пiд час
iз iнотмнши дФевцйми. групыи, окремпи iнотмяими
громадя!аш та особамrr 6€з громадяt{сrм (далi - iЕоrемцi):
l) забезпе'mи бвlvовве догрямання вtмог Порядку-9З9 (у paзi
провад)(евм дйльfiостi, пов'rзаноi з державною та€мницею), Тяповоi
iнструкцi], lнgгрущii про порядок Еденяя блiку, б€рiгання, впкорпсm]ш i
зпищ€вяя докуriентiв та iяlлих матерiальякх носiiъ iнформацii', що мiстяь
слtаtбояу iнфорrrаuiю, в ВiльшаяФкiй райовiй держазяiй адj!,iя'страцi]',
вmрдженоi роlпорrдженtяv голови районноi державноi адмiнiстрацii вiд
20 rрудня :0lб рk.) jф ]06_р. ]а Порядку прийоvу iноеvцiвi
2-

2

2) ви,lначити

сюjм, яаrа9ш вiлповiлвпй в;лfiл (секюр)

або

коячбнж

посадовп Фi6, якi будуть забезп€qувати безпосередяю орmнiзацiю приЛому
iHoleYпjB i рбот) i] ними (дщi , пIдрошiл ювяiшнi\ вiшосин);
]) опрщюmв 1 пiдро]дiл
повiднiдокученти m
заб€зпеч!тя безуаювяе дотршаш мог нормативно_правових акгiв У(pаiяи i
розпорrдженъ гФовп раilдФrlа,цяifiiстрацii, якi рсгrrюФ вiдао.яяя у сфрi
мiхаародного слiврбiтницге;
4) вбеlпечиlи здiйснення контролю за дiяльнIсrc пiдDо]дiл) ]овн|шнtч
вlднфия, дотримаян'
законодавства цrодо oxopoнIl
iяформацii з обмежевпм достrтом, п;дгоmвки ъ вgкоядяя лрграм прийому
iHU.eMuiB

i рUбоld

s(lлови,и iUн,рль la лiдrclUечФ

i

реr(пму секрегЕосd (у разi провдджевя, в

викона!ням maвiв за6€зпече!м

},cEHoBi дИльяостi. повlязаноi з дер)каввою таемяилею);
5) вr(ивати пiд час прпйому iвdr€мцiв iро6Oгй iз нrмя яевiдкладвi з!ход,
з метою забезпеч€яяя охорни держав!оi п€мяицi та службоsоi iвформацiТ у
резi виrвлення порушень вимог чrgноm закояодавстм.

З, Керiввикам стр)4сryрним лИрздiлш раiцерюдмiяiстацiТ пiд

робФя з isозешцми:

час

l) заб€зпечtmi
без} овяе дотршФн' вимог Порядку-9Э9, Тиловоi iнсФукцji', &]а.вих
iнст}кцiй про пормок Едення облjк). {6ерiвння. викорисlшня l ,нящення
доцiментiв та iяlп.х матерiаrьяllх ffфiiЪ iвформацii'. що мiстять службову
iнФормацiю,
розлор,джем голови районноi
адмiвiсцацii
вiд
дер(авноi
20 Фудня 20] б року л_. з06_р;
здiйсяеняя коятлюлю зз дirльнiстю вiдповiдшьвп осiб районноi
держшвоi адмiнiстрацii зд оргавiзацiю робФи у сферi зовнiчtнiх вИносин,
дотнlllýш я!мr впмог зlкояодавства цодо охорЕ! держФвоi та€rrпfiцi тз
сryхбовоi iнфрмацii',
прогрбм пр,йому iвоземцiв i
кон гроль ъ пцlотовкою i виконанняя
робоlи ] ними,
плеiв забезпечеlrня режиму сеi?сгностii
2) вжйвати пiд час прийому iяоземцiв i робоп iз яими вевйЕпадti заходв
з метою збезпечевм охорояt дерхавяоi та€шицi та службовоi iвФормлrii r
разi виявленш лор}тень вймо. чинною закояодФ@.

р]роблеЕп

пiд

Всlмовип.

вjлповiда,lьнl.ть ]а доФиvшш реж vу ceKpeтHocli la
охорояи службовоi ;яФормацii пiд час мЬfiардffоrо спiвробiп!цтм ва
4,

пйпр!€r,ствз,

в

UJo

установ&\

i

оргаrriзаd* рдйону нес)ть KepiBHtiK!

пiдпрясмстц устаяов i оргаяiзацiй,

ця

5. Ковтрль за виконммм даяого розлорrдхеяня пoMeTIi Еа першого
заступнgка юлови районrоi дерхъввоi адмiяiстрацii Не.тером С.д.

ПерЕiй зiступпllк mловll
р.йоаяоi д€р,i(rваоI

sдмiпiсrDrцii

с.нЕстЕров

здтвf,рдкЕно
РФпоряджеям головя
В;льЕавськоi районноi
дерr@вноi адмil{iст!ацii

26lрrлм

2017 N9 304_р

порядок

прпйому райцерr(адмiнiстацiсю, струкryрними пйрздiлами
рdйдLрлdмiнiL ltja,ri';,boleM hx деlс,.цi;. l рrп.
окремrх iяоземяих rромадяя m осiб без громамя

t.

ъmльlli полож.яня

l, Порс,rок прииоч} рэй.r€рладлiь;с,р"цПю, Jlр)кDрн. и пiдроlдI.Iомь
райдерхалмiнiсграцil iноземнв делеmчiй, Ф)л. окр<мих iноземних громшн

та осiб без громадявстм (далi - iноземцi) (дшi Порядок прийому iноземцiв)
розрблево вЙповЦно до вимог Порядку органiзацii та забезпечевяя р€жиму
ceкperнфi в державни\ орmнrч. орlшц чiсцеюю самовряд.@ння, яs
пlдприФствзх, в усmяовах , оргщ,зац!ях, затв€рдженоm постановою КабIяФу
Miяicтpiв УкрiЪи вiд l8 грудн, 20lЗ року М 9]9 (лалi - Порядок-939).
lнсгруюrii пр поряlоh веffннл ofuiKy. )6ерiгэння. влkорt;сmянq i lяшлеяш
доьаvентiв m iнших Marтimbнш Hociiв iнфорчацi]'. цо мiФть сл}збову

iяформацiю, в Вiльц]анськiй райоtяiй дФжавнiй адмiнiсФацi]', затердженоi
розпорядд€qн!м mлови райдержадмiнiстацii вЙ 20 грудм 20lб poKy.i{9 306-р
(далi - Iнструкцi,)-

2,

Поряrlок прпйому ;!оземцiв с обовв(оsпм до виriонання
керiвниUrаоq. праliвниreми апараD р!йjержадм;нiсгрц;i m сrрукт)рнп

лiлрздiлiв райдеркадмiнiстрацii,

Il. Вiлповiда,ьхi r. ооmхiýчi,о пDхпомчixot MtriB
i пrюведепOq ооботп з впмп
l, РiU,JеlUIя про !омивiФ пфпПо$ Iнотмцiв:
l) рsй.пержад iнiстаUi.ю _ прийvасrъ.я гФоюю рдйонноi дерlкавноi
адмiяiстацii або його засryпяиком, вiдповiда.lъяим за органiзацiю пряйому
iаоземцiв тэ роботу з ннмиi
2)стр}mяничи пiдроздil.цtt райдержадмiнiстачiТ
керiвниками
L'р}fl)р ь\ ,,irPur_il;b райDерi'щiфi( lрц;'i. rh; H(L)lb ,tрrOн4lDп)
вiдловiдальнiоь о ор@iвцlю прийому iнФечцiв i робогу l ниvи, вжrrп
fiеобхiля!х заiодiв для охоI,они лержавноi mемницi m слрбовоi iнфopмalii,

_

2

2,

Органiтцiю пгиЙому iвозыцiв

i

l);

райовнiй д€рmввiй адмiяiстацii
lнфраст!укг}ри раfuержаам iHIc гра цi] i

2)у стуrтурЕц

структ)?янх пiдrю]дiлiв,

прояелеяя,

-

рбФи 1

вiддiл €кояомiхй

пiдроздлах раrдержадм,я,сгрдпt

нимй

та
-

], Забезпечевш реж,му ceKpФocTi пiд час мiхвародяого

'

l) в райдФr(адмiпiсгрлr;i - яа вiдловiдцьвого працiшика з решмнс

ceipeтEoi р(ft тп !ларату р9Йдерr€,дмiяiст?ацii]

дiяьнiсть. пов'язаяу з д€ржавяою

mемя!ц€ю,

_

!а

яd

провфL'ъ
керiвяикiв сФуrг}"в,]х

2)у- структ}тнйх пiдрздiлах райдержадмiнiстацii,

Забезпечеяш охорня службовоi i!Формалii лiд
спiвробiтяицтва пошада€ться:
l)B райдерхадмiвiстрацi'l - на зашья$й вi.OлЬ
дерrешяоi адмiнiстрацiТi
.r,

qас мi8ародlого

у

струr,турнп пiдроlдiл4 райдер]*адпаiнiсФалii
стукrрних лцрздiлiв.
2)

lп. зgбеtпечепfi, otoDo{B леD,,кlвпоiт,€мsячi
т, сtптбовоl isбоомrпiIпь q.с пDпйомr iпо].мuiв
l. У зв'хзку з прийомом iноземцiв m

з

урцумнlям нмвяих вЦомостей

щодо вiзггу, який повfiнен вiдб}тися:
1) в райдсряадмiпiсlрацij - вiддЬ et(oнoмim та розвtft} iвфра.lруктур'

вiдповiддьнлм працiвником r ре8vяФ,
i,.лт.i".i р"S.- -"p.r, раЙдержадмjнiстрsлIi 1а ччасm вiдловiдФьноi особи
технЬноm захис.у iнФормацii в апаратi райдержа,Фriнiстрацii та iнш,х
"струrryряж
",о""
пiдроздiлiв райдержадмiяiсФацi'l, якi бер}ть участь у лрий!мi
райдержадмiнlстацii рs]ом

i}

мflу прийому iвоз€мцlв. строк перео)mння lяоreмц,в в
iно,]емцiв i
райдержад iнiстsлii'. сшсок осiб. вiдповИмьнб rs прийом
i,_,,luпя i,,-i,x ]авдапь. пов,за,tж iз перебум,rшt Пlо]емцi! в
райд€рrсдмiяiстацii', хараrcр та обсяг iнформацii про район, дiяльgiсъ
itоз€мцiв,

в!зяача€:

itоз€мцiв
райдержадмiнiстрацii, iнrпоi iнФормацii яка може б},fll доед€на до
.Ьо *р.л*" тм, . теок коло пmаяь, що буд}ть обmвор,юmтися пИ час
прийому ifiозе лiв, пер.лiк примiщеЕ райдержаlцаш,сарацп, якt плму€reя

2) у cтpyкD"Hlo( пiдроздiлэх райдФжадмiliстрацii - керiвЕик пiдроздiлу
визяачас: Merv прийому iяоземцiв, строк леребуmяяя iноземцiв у струкгrрgом_ч
сшсок осiб, вiдповiдальяж за прийом
пiдрздiлi

раiцержадмiнiсграцri.

iноземцiв i профлеqqя рб@ з яими, хапаmр m oftr. iн{юr!мацii яка мож€
б)ти дов€дена до iноземцiв або передана i::M, а тцож коло пиlаяь, що бул\ть
обrcюрюмlись пiд час лрийочу lнотццiв. перепiк приvi,лень. якi шsн)mься

2. Вiддiп cкolloýiKн та розsяп\а пrФраrrрукl)"п райдФ)fiэдмitliстрац;i
pfuoм l вiдловЬшьним лрацiвникоv r режичнGекрфноТ робоп шараD ta
iншпми ст}тryрнимп пiдроздiлами райдержадмiнiстрацii'. якi беруть )qасть у
прлйомi iноземцiц розрбп€ протаму прийою/ iЕозеяцiв,

l) вiлом.сli про iяозсмлiв. вsймеrуФ!я
про пlдпри€мФю,
оргая,зацlю,
уФаову]
пер€бування в рай-пержадйiнiстрацi'a;

,ку

ii

хфад, д rакож iнФормацiю
предсташяюъl

воЕя

перюд

2) чеry прийом} iнo€MUiB, перелiк питань. якl плsнушя для
обmворення. Iнформацiя пр дirльl,iсть раiцержадмiяiстраfii, яка може 6)тп

дов€деяд

до iноземцiв або iM п€редша, здзгвчасться у додатку до прогреи

]] списоr пос&rовв осiб рdшерж!д!llliстрзцii, вlдпоDi_Е]Ltllз rд прпПо!
iнolФuiв iвиконання iнulиx rавдахь. повмних ir пер€6)мяням iноземUiв в
раrцержадмiпiстрацii (;з за]яачеяням змiсry екш завдаЕь);
4) перФiк Фруrr}тн!х пИрздiлiв раlцержадмiнiстацii (iз зазяаченяrм
прпм;щень), якi вiдвiдуватпм)ть.я iяоземцяш;
s) lcpexiк мiсць la uор,док Фlфущм isолмцши кiяо_, Фоlо_, аул;о_ i
вiдеоапара!ши, iндlих техяiчflих заходiв;
6) маршр)т порядок пересуваяня iвоземцiв теряmр;сю райдерж"

i

7) iн!.li необхiдlii

зdоди,

llрограvд прийому iноrемцiв

ъгЕрдцmк, шовою

районяоi
,ержавноi адмiнiсграцii або йою всгупником. вi.Oловiдальним за оргаяiзацiю
лрrйоrrу та робот}, з iяозеitщм'r.

З,

У

разi пряйому iноз.мцiв струкtурними пiдроздiлами районноi
держФвоi адмiвiстацii вiддiл економiки та рзв}lтку iнфрас.руrг}р,
райдержад iBiсграцi-r раом 1 вiдповi!альfu v пршiвпкоч i peffi Hc{eкpeтHoi
робоlи розробл,с лроlрsму лрийому iяOземцiв, ,кs ловивfls йiститл вйомосаi,
зазначенi в пунrгi 2 Роздirry III Порrдку прrйому tпоземцiв.

Прогтвма прийому iвотмцiв 9ткрлжуФь

дерrкавrоТ адмiяiстрацii,

4. ВйомоФi, доiатеmп та iнura науковсreхяiчIrа докумеFгафя, зразк!
впрбiв, iз яктмп плануеть.я озвайомви iяоземцiв або ,Ki будуъ iй передавi,
до затЕрджсняя прогршп прцйому iноземцiв з мстою внлучеяtlя вiдомостсй,
що сmновлять державlrу та€rrняцю або с,lужбову iнформлliю, оцiяIоютю,
експерпою комiсiсю шараry райrержмviнiсгршiТ
питаяь rа.мнлць або

i

Koмiciф з ппань r{бlп iз сл}тбовою

itsфоIйацi,ю

DайдеDжадмiнiсrраUli. вiдловiднями комiсi,ми ст)кr}рних
, у pfui приПом) iнФеvцIв сrр)кг}тниvи
раЛдержадviнiстрацi]
пайлФxщмiнlсm.цii,
' - Ъir"*" експертнпх комiсiй офрч,lяlогкя акюм, яflй затвер,ж)пкя
ддмiлiсrраUii або lio,o 1аст)пllиiом,

,0rофю мйолпоi дсржаsноi
з ними,
и оDmнiшiю прийоч i'olewi. m роботу
;l;;;;i;-;,
пiдроlдiлiв раirдеркадviнiсграшi - у pa,}i прийому
;;;;;;;;r-.-iл
iнозеvцiв структуряt]ми пiдроздiлеи ра',дФжддм,н,страцп,

l,овин,н vn lи l и,
р<tлыslи llроkаеdня er,x,plHoi oUiHM
l) дахi щодо пiдсш прове,енш експертноi оцlнкиl
ло доцчентl, ноцер
2r нвв1. реестраuiйвi ланi. Фиф обцеження доfl,ап\
експершоr очвкиi
Еосiя
' " itформацiТ, яка е пр€дмеrом
Зr'Йвч ra внд носiя iнфорчачiТ. його ре,сФацiйнiмнi, mopiнKrj, п)нrп,
в rйi данl щодо tн{фpмs ii. яu мlсlлтъ BI,oMocTi,
^с-,,.
лепжшч тасмяиrrю або с.тукбовt iнформачiюi
-'
tl'"ф.ру попцiялLllостi .rФ,(Juп. якiii мо)ке бли ЕD,цlо шкод!l
вкою виФовкуi
внаслiлок опlилюлнення iнФормацiТ, la обт}нтумняя
аоо
5) сгапr 3воду вiдомосtй. що сtаношять державн) lа'мницю,
,до ста,номять мухбову iнфрvаuiю, якиv
пунmи перелjку
";до"осте".
вiдловiдають наявнr в матерiальни\ носiп iнФормачIl ыдомостli
ор'аз},
б) найменумш орlапу держаssоТ вuли, iнцolo лсржавво'о
орmяу- мiсцевог0 самовряý1щяя. iншого сyб'екга *" "I:"y:__:::l
5,

Алi

,lpU

y;pamiвcbкi фуякцi'i вiдповiдво до законодавства i

€ rюзпоряднпком зазв5чеяо'

iнФормацii з обмеженйм доступом,

iнформдцIi } аиФоv ,Дя сл}tбоюm корисг}шяяr" можrь
бли наданiдля ознайомлення ;HoTMUrv пiсля вшrrенш } них вlдомостеи, що
Фдltо&.lяъ сл},,iбову i,фор[t,лiю,

6 HФii

7. Передачд iноreмцям слукбоФi iнфрмацii здiйснюсlюя з дозволу
lолови рsйдеркадмiнiсграцii sбо його кryпника, ловноЕх(ея
Dайдержадqiнiсгрsцii ш прийнягтя геою р!ш,ння,
8. Вiддiл еконочilй ra ро]вигц iнфраст}rг}ти раПдер,(адмiнiстрацii
в
*""u",o ооо". у пйсьмовiй формi упрвмiнню Сл},кбп безп€ки УкраiЪя
iноземцig в раiцержадмiпiýтрацii,
Й,"-i
-"i.
'приИочу
iнозмuiв стр)кг}рними пiдроздiлши раfulржУ pu.i"Ё.р*".рпйому
алмiвiсmацii копiю проаеи прийому iHoreMUiB у mсьмов,й форvl

Йравлiняю Слlжби безпем Укрsiни

9

в

областi под& керiвник уоанови

Нд ч.с пеDсбувэнн' в раидержадмiнlсграцii

р.**"*l",q.,"Ji'роботи ал,Ь

lяотчulв вшповrдлльний r

райдержадмiнiсfраuiТ

]а

учасlю

5

r

вiлповiлапъпоi особп
ппmнь .ехнiчноm захисry iвф.пмацii в ап.ратi
рsйдержадмisiсграцii розробш. ffая за6€зпеqеняя режийу ceкp€Tнocтi, який
повияен передбачатя|

ll орmнiяцiйнl m rcхнiчнiэахоrя щодо охорони.lер)rавноj mсмниui!лr
посшенш р*иму cekpФmi в райдержадмiнiстршrii:
2) коFФольяi заход, ra rrйiФовкою iнФормацji', з якою б}дъ

ознайомленj iвоземцi або ,ха буде

i::ц

п€редана;

призвачених для пряйому i пркдеяяя
роботи з iпоземцями,
рз'ясЕе!ш ix обов'rзкiв вiдповiдно до
плану забезлеченяя р€rо{му ceкpgпocтi;
,1) пiдготовку прлмiщеЕь д,т прЕйом} i!оземцiв i ilрведеЁн' роб.ти з
fiими m пормок вiдвiдуваняя таких примiщень iяоземцями;
5) Фош шодо впобi,шяя виоц державноi га.1,1ниUi течяjчякм','

З) ;нструкгахi працisникiв.

6)

перевiрку

райдерroдмiяiстрацii

з

чsрuJр}r

призФm до вrюку с€кр€тноi
7) iпшi

зdодl,

iB

псрес}1Фня iяоlсчuiв тtритэрiсю
та ус}тення обсGвш, цо мох)ть

iнФормацiii

Плап забезпеч€ння реr(иму ceкpeTвocтi затверджу(:гься ýступвяком
юловй, вйповйцьв,м за органiзацiю прийому iноземц;в та роботу з ним!,

l0. Копiя mвЕу

забезfiеченш режму ceKpeTgocTi пiсля його
lзlкрдженнr,6сryпником гэлови. в;rповiдальним 1а органilацiю прийому
iноj.млiв I. FJб,rlу вим!q за!чiilсво вадсилаетъся упрашiяяю С,lухбя &зпем

ll, Ковтроль
плаяу rабозпеченяя рехнму с€кретностi
1дйсямться вiдповi!альним пr€цiвUиком режиWмекрегноi робоlи апарагу
райдерrэдмiяiстрацii.

12, На час пчЕбущяя iноземцiв у струхryрному пiдроздiлi
райцержадмiнiстацii, де црва,дитьс, дiяльяiсть, пов'яздяа з державвою
усЕяови розрбля. плая забезпечсвп р€mм/
"ерiвняк
ceкpeтEocli, яюrй повиЕеп пер€дбачmи захо,щr, з4яаqс!i в п)ъпi 9 РоздiJry lu
tIорядry прийому iЕфмцiв.
rrлlll ъбеlпеlепш рет(иvу секрФlоФi Фreрдж}оця керtulDtко!
тасмницею,

lJ,

Копiя плац забеrпеч.нн, рех(ичу с€кретяостi

в

сФуrг}тному
пйроздiлi райдФкýдм;яiстрацii, де провадитюя дiяльнiсть, пов'язана з
JсpлФdоu lФнщеu. lli(u йOlu Ёlkр]жень ьерiвнилол crpllrypBuro
пiдрздiJry рfuерr€дмiнiстрацii ]авчасно надсйласгьс, уr,равлiпfiю Служб'l
безпекfi УкраiЪи в областi,

6

14. Про фпи полуmень р.жиму ceкpeflrocтj або охопони службоюi
iяФормщii пiд чsс пер€6ування iяоземцiв в райдержадfiiяiстрацi'l', струкг)рних
пйроздiла\ райдержадмiнiстрацii', вiддiл економiки та рзвитку ifiФрасФуктури
райдержадмiвiсrрацii', вiдповiдшьвяй лрацiвяик з режимнФ.екрегяоi роботи

керiвних струкr}?яого пiдрздiлу раiцержадмiяiста i сшФ!о
допоsiдфтъ mловi раЙдсрriадмiЕiстрацii або йоrc заст)лпиi7, яIfiй .

Е

вiдповiдальвIrм за орruiзацiю ltрийому iноз€мцiв ъ роботу
вхивають заходи з меmю усунеяя, вшшених порушень,

t5, Працiвяики апарату райдержа,дмiнiст?ацii', струкr}твих пiдрздiлiв
райдержадмiяiсграцii, якi берль )ч..ть у пряйомi iноземцiв i пров€деннi
вадаtпх пo&roBа)Keнb,
роботи з нимл, повtнпi дiяти
заб€злеч}тат!

16.

Дп

охороЕу дерr(авЕоi та€мвиfi

пряйому iноземцiв

ъ

сл}хбовоi iнформацii,

в райдержадмiнiстацii викорисrовусгь.я

Пдготоеа лримiщеllь райдерiддмifii.трацii та примiщепь струк-rуряt

(

фiт

лiдроздiлiв райдерхадмitiсФацii передбачас пряп!яеяяя в яfiх с€креmп
та робiт, пов'язанrх з обробкою Ф}хбоФi iаформацi]'. а також pбiт.
озяайошеяш з яOми не пер€дбачено програмою прийому, вшучевв, ]
лр!мiцеь мат€рiальн,х яociiв секрепоi iнформацji та док}аiепiв з rрифом
<Лля сryхбовоm користуваннD, пряховувавш або йаскування виробiв
(стевдir), наочноi док}а,еятацii, що мiФить iн(фрмац;ю з обмеженш дФryпом.

'tц!

лричtшення до по.tатt} вiдэil]яня iноlешrяitп т] пiсu нюю
пер€вiряютьс, вiдповйшьвим працiвtиком з режliмно-секреmоi рсботt,
прдiвником l питаfiь технiч ного зшист} iнФормацii.
Примiцеяш шарату райдержадмiнiстрацii, в яклх проюдrJБся робота iз
isоземlцмя, до лочатку ix вjдв!д}вакня iноземцяш та пiсля його зав€рIlJення
перевiряютЕя працiвяякам, вiддЬу за6€mеч€ям
iвФормацiЁшж сrстем i
технолоПй апараry раПдерlкадмiяiстрацii', в сrрукгурвй пiдрздiлах райдержадмiяiстрацii - кфiвнrкам, с,трукт_tрнях пiдроздiлiв раПдержвдмiяiстрщii.
За результатамя TaKoi перевiрк! сrладаегьс, довiдкд у довйьнiй формi, а
вяачеяi у яiй вiдомосгi вsосяться до вiдловiдноТ граФ! журнму облiку
]у.грiчей iз iноiемцями. цо ЕдФr вшд]лоv економкл та porBгTry
iнфрасФуrгур, райдерiздi{ifiiсФацii', за Формою згiд!о iз додапом 14 до
lHcтp)Kuii пр л(рr,lок uедеlrш o61jý. rберiвllв. вшкорястлпt, i 1rищеlпt!
доýаlеmiв та iЕшIiх Maтepiмbнto( носiiЪ iнформацii що Micrrтb службову
ifiформацiю, в Вiльшанськiй рsйоянiй державяiй адмiнiсrрацii rатD€рджевоi
розпорядr*еяшм го]tови раlцержадмiнiстрацii вiд 20 тудвя 20lб роry М 306-р.
17. Ъборомаея !iл час flрййом} i лроsедеdd рбо., з i!оеяlцмл
залишати ii у слухбовп пр!мiщевшх Е яа Tepmopii райдержадмiнiстацii або
струкDряого пiдроздйу !вЛд€ржадмiвiстрацi'i без супрою4ч.

За вчльтатам, прийбW iяоreмцiв вiмiл eroнoмiп та pmвm
iвФраструкт}"п райдержадмiнiстрацi]', вiдловiда,lьний прщ;вник зs
ибезпече!ш iяформацiйяш с!Фм с&падФть у довйьнiй формi звiт про

I8

вtкоп

rяя програми прrйому iноземцiв, в якому зазначяlотъсr:
l) вйомосri лр iяФемцiц змiсг прошдеяп з н!ми бссiд;

])

i,,формацir, ям sикорястоsувалася чн б)rа лсрсдаяа iноземця,,
перелiк вiдповiдяи\ маlерЬьних нФiiв iнФормацii (док)ментiв, на)ховотехнiчяоiдок}vеятацii. зразкiв вирб;в тощо);
З) ittФормацй, отриiiам вiд iяоз€вцiв;
4' пропо]ичii m рекомендалiiза реrультатsми Bi]rry iноечцiв.

lq, зBit про мкошнш прогрыи прийоv) iHo€vUiB ]аtкрдк).lкя

mлоgою pafu ерхадмiнiстрацii'.

rrричiрниьiв i налсмфlь(я
УкраТни в бластi та, у разi небхiдностi, iяшпм
управлiнню Слп6,r б€зп€ки
заltiкашевrм усъномм i орвнiзацiям,

1вrrи

tuцшlыя 1 нвяiхЬlй ri_rы*rr

20, Вiдповiдмьнrй працiвник

з

р*ямяо{екрет!оi роботи апарату
райдержадмiяiстрацi'i сшаше звiт лро р€зультатя BtiKoнaml, плаIrу

забезпечеItя, режпму секревосгi, копiю ,коrc пiФ доповiдi rоловi райоявоi
.1срж]вноi ir.viнiсrрацii iбо йоlо ъст}тниlry. вiдповi]Jльноц, rд орlшiOцiю
прийочу iно].мцiв та роботу з ними. або керiвниý сФ) кт}?ною пiдроlDirry
дерr(авною
райдержадмiнiстраrii, якi провадmь дiмьнiсть. пов'язаяу

Е€мвпцею!

з

пропгOм пъти робочих днiв uадсялшь упраsлiввю сл}.{6,

безпеки Укр6iЪ, в

бл@l

прийому iноземцiв, .rг про результатя проведенlя
експерпоi оцiвк! документiв (у разi яеобхiднФтi), звiт про впкоЕдяш
програirи припому iяоЕмцiц звiт пр резулыаIи виIонання планr
забflпечення р*Wу ceкpeTнocri (у pa]i лровадженш в )cBoвi дiшьнmi,
пов',@оТ } державною га.vниUею) ]б€рiгаються у BiJ,Oiпi економ]кл ra
розвятку iнфраструпрв раЙдФrqдмiпiстрацii в окремiЙ справi, що

2]. Прграма

передбачасгьс, поменклатrрою справ.

