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21. У сфері діяльності вищих навчальних закладів із специфічними 

умовами навчання службовою інформацією є інформація, що розкриває 

(навчальні та методичні матеріали, підручники, навчальні посібники, 

методичні рекомендації та методичні посібники, результати наукових 

досліджень, матеріали дисертаційних досліджень, статті, наукові звіти, 

монографії, документація дослідно-конструкторських розробок, у тому числі 

проектна і технічна, матеріали наукової експертизи та рецензування):  

1) питання організації негласної оперативно-розшукової діяльності, 

якщо при цьому не розкриваються причетність, належність конкретних осіб 

до негласних співробітників (працівників) оперативного підрозділу та 

безпосереднього здійснення оперативно-розшукової, розвідувальної 

діяльності;  

2) питання тактики, методики організації розшуку злочинців, безвісти 

зниклих осіб, дітей та осіб інших категорій, за винятком відомостей, які 

віднесені до державної таємниці (безпосередньо відомості про особу 

(злочинець, безвісти зниклий), яка розшукується правоохоронними органами, 

не є інформацією з обмеженим доступом);  

3) питання тактики, методики оперативної закупівлі та контрольованого 

постачання предметів, товарів і речовин, у тому числі заборонених для обігу 

та збуту, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності, якщо 

при цьому немає можливості ідентифікувати конкретний оперативно-

розшуковий чи розвідувальний захід, який здійснюється або планується 

здійснювати;  

4) питання проведення операцій щодо захоплення, знешкодження 

злочинців чи осіб, що підозрюються в підготовці та вчиненні тяжких та 

особливо тяжких злочинів, сили та засоби, які при цьому залучаються;  

5) питання використання спеціальних технічних засобів та негласних 

імітаційних засобів (з використанням лише їх умовних шифрованих 

найменувань);  

6) питання формування та використання оперативних обліків;  

7) питання тактико-технічних характеристик спеціальних засобів, які 

використовуються в оперативно-розшуковій та службово-бойовій діяльності, 

порядок їх використання;  

8) питання організації діяльності оперативних підрозділів Національної 

поліції України;  

9) про форми, методи, організаційні положення, оперативну тактику 

здійснення оперативно-розшукової діяльності, негласних слідчих дій, якщо 

при цьому не розкривається зміст конкретних заходів оперативно-

розшукової, розвідувальної діяльності, негласних слідчих дій, належність 



конкретних осіб до числа негласних співробітників (працівників) 

оперативного підрозділу та причетність до безпосереднього здійснення 

оперативно-розшукової, розвідувальної діяльності, негласних слідчих дій;  

10) статистичні звіти, таблиці щодо результатів здійснення оперативно-

розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій, якщо при цьому 

не розкривається зміст конкретних заходів оперативно-розшукової, 

розвідувальної діяльності, належність конкретних заходів оперативно-

розшукової, розвідувальної діяльності, належність конкретних осіб до числа 

негласних співробітників (працівників) оперативного підрозділу та 

причетність до безпосереднього здійснення оперативно-розшукової, 

розвідувальної діяльності та немає можливості здійснити кількісну оцінку 

оперативних сил і засобів, які застосовувалися для здійснення цієї діяльності;  

11) відомості про виконання оперативно-розшукової діяльності 

працівниками Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій та 

військовослужбовцями Національної гвардії України, які вивчаються як 

кандидати для направлення до міжнародних операцій з підтримання миру і 

безпеки або перебувають у складі національного персоналу МВС у 

міжнародних операціях з підтримання миру.  

22. У сфері науково-дослідної діяльності службовою інформацією є 

інформація, що розкриває:  

1) внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки та 

іншу інформацію щодо змісту і результатів виконання окремих науково-

дослідних та дослідно-конструкторських робіт, повʼязаних з розробленням, 

виготовленням, випробовуваннями, упровадженням, дослідною 

експлуатацією деяких зразків озброєння, військової та спеціальної техніки, 

проведення робіт з проблем боротьби зі злочинністю, удосконаленням форм і 

методів використання конкретних службово-бойових завдань тощо, за 

винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці. 


