
Додаток 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПРО НЕРОЗГОЛОШЕННЯ 

 
відомостей, що становлять службову інформацію та можуть міститися в документах та 

на інших матеріальних носіях інформації в Господарському суді Кіровоградської області (далі 

– Суд, Установа), відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також 

відомостей, які не містять ознак публічної інформації, в Господарському суді Кіровоградської 

області. 

Зобов’язання розроблено відповідно до вимог Закону України “Про доступ до публічної 

інформації”, Закону України “Про захист персональних даних”, Інструкції з діловодства в 

господарський судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України 

від 20.02.2013 № 28. 

Я,_______________________________________________________________________,  

(прізвище, ім’я, по-батькові)  

студент __________________________________________________________________, 

(повна назва навчального закладу)  

_________________________________________________________________________ 

на період трудових відносин/співпраці/проходження практики   з __________________ 

(дата) 

в  Господарському суді Кіровоградської області та після їх закінчення  

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ:  

 

1) не розголошувати відомості, які будуть мені довірені або стануть відомі під час 

виконання обов'язків, визначених Порядком проходження практики студентами вищих 

навчальних закладів в Господарському суді Кіровоградської області, затвердженого наказом 

голови суду № 13 від 22.02.2018, планом практики, діючим законодавством, або будь-яким 

іншим чином, що становлять службову інформацію та можуть міститися в документах та на 

матеріальних носіях інформації Установи, відомості, які належать до інформації з обмеженим 

доступом, а також відомості, які не містять ознак публічної інформації, в Установі;  

2) не передавати третім особам документи, матеріальні носії інформації, що містять 

відомості, зазначені в пункті 1 даного зобов’язання, без письмової згоди керівника Установи, 

або уповноваженої особи;  

3) не розкривати публічно третім особам відомості, зазначені в пункті 1 даного 

зобов’язання;  

4) чітко виконувати вимоги наказів, інструкцій, тощо, що стосуються моїх обов’язків під 

час проходження практики, із забезпечення збереження відомостей, зазначених в пункті 1 

даного зобов’язання; 

5) не використовувати відомості, зазначені в пункті 1 даного зобов’язання, для зайняття 

будь-якою діяльністю, що може завдати шкоди Установі. 

Я,_______________________________________________________________,  

(прізвище, ім’я, по-батькові)  

із Порядком проходження практики студентами вищих навчальних закладів в 

Господарському суді Кіровоградської області, затвердженого наказом голови суду № 13 від 

22.02.2018 та законодавчими актами України щодо відповідальності за порушення 

законодавства про захист інформації – ознайомлений (на).  

___________________ ___________________________  

(підпис) (ініціали та прізвище)  

 

“____”_____________ 20_____ року. 


