
Про створення тимчасовоI KoMiciI дJIя проведення
категорiювання примiщення вiддiлу ведення
!ержавного ре€стру виборчiв Виконавчого KoMiTeTy
обухiвськоi Micbkoi Ради КиIвськот областi,
як об'скту, Де Цирцrлюс iнформацiя з обмеiкеним доступом,
що не становить державноТ тасмницi

Вiдповiдно до пункту 20 частини 4 cTaTTi 42 Закону Украiни uПро мiсцевеСаМОВРЯДУВанНЯ в YKpaTHi>, законiв УкраТrrи <Про захист iнформаuiТ в iнфЬр*uчiИпо-телекомунiкацiйних системахD, кпро !ерясавну службу 
-спецiального 

зtз'язку тазахисту iнформацii УкраТни>, вiдповiдtrо до ,"rо'- нд т,зI 1.6-005-20lз <Захис,гiнформацiт на об'сктах iнформаuiйнот дiяльl-tостi, Положення про ка.гегорiлованrIяоб'ск,гiв, де циркулюс iнформацiя з обмежсним ilосl.уIlом,ш(сl tlc claнoвlllb;lepжaBHoTТаеМНИЦi>>, ПОСТаНОВИ L{ентральноi' виборчот KoMicii, Bi:l 29.05.2008 л9 зg <гIрозатвердження 'гехнiчного завдання на створснIlя комгlлексrlоi' сис.геми захистyiНфОРМаЦii В аВТОМаТизованiй iнформацiйrrо-телекомунiкацiйнi й .".;;;; .;;r;:#;;
ресстр виборuiв>> (iз змiнами, внесеними постановами L{ентральноТ виборчоi KoMiciTвiд 26,05,2009 J\Ъ 29, вiд 21,10.20l0 Nq 446. вiд ojoq.zolб Jф з8з. lзi.r l0.02.2020 л9 29"вiд 24.0].2020 Ns 143), з ме'оIо ]lровеllенIiя категорitоваI{ttя прип,tiщення вiллiлувелеIlня fiержавного ресстру виборuiв I]икоlrавчоl,о Kt,lMiT.eT,y Обухiвсt,коr. MicbKoT
ради Китвськот областi :

Створити тимчасову комiсiю для проведення категорiювання примiщеннявiддiлу ведення !ержавного ресстру виборчiв I]иксlнавчtlt.сl KclMi.t,e,ryОбухiвськоТ MicbKoT РадИ КиТвськоТ обласl.i. яК об'скту. ле циркуjlIосiнформаuiя з обмежеIJим достуIIом" IIto tle с,l,аltбвl,t,гl, jlСР}К&Вlltti' ,lас:мllицi
(далi - Комiсiя), у складi, зt-iдно з додатком.

виконАвчиЙ KOM_ITET оБухIвсько[ MlcbKo[ гадикиrвськоi оБлАстI

розпорядхtЕнFIям -Г€а
n3, r5{. * 2О2lроку м.Обухiв

2.
5*::::,:,_r:lrj:лj: ]' грулня. 202l року, tlровести категорiювання

ili1#]Ij: ^:: ::1уо }1: " 
о,,,лд i.lt Be,,te ni, о дЬ p,*iu; ;;; ; ;;;;;Ъ'" Й;;ВИКОНаВЧОГО KoMiTeTy ()бухiвськот MicbKoT рuо""'к"r;;;;r'l'u"..#'lIсIUlасl,и акт в устаноI]леному порядку.

3.
[:::j::,:,.,?,":::111ням .цьогол розIIорялжеllня llоклас-ги на керуючогосtIравами Виконавч

[.rУ ОбухiвсьКоТ MicbKoT рали КиiВськоi Об"тlастiBiKTopa РОГОЗ

1.

Обухiвський мiський олександр ЛЕВЧЕнко



До,-lат,ок

Склал
тимчасовоi KoMicii для проведення каr,егорiювання примiщення вiдtдi.lrу

ведення Щержавного ресстру виборцiв Виконавчого KoMiTeTy_ ОбухiвськоТ
мiськоI рЬди КиТвськоТ областi, як об'скту, де_циркулюс iнформаltiя з

обмеженим доступом, що не стаI]овить держав11оi тасмниtIi

Вiк,гор РОГОЗА - керуючий справами Виконавчого комi,гету

ОбухiвськоТ MicbKoT рали КиТвськоТ област,i, голова

KoMiciT

Свiтлана ЛЕВЧЕНко - НаЧаЛЬIlик вiдДi"тту irrформаl{iйrlо-агIалiтичного
забезпечеIlt{я,га KoNlyrI i KartiT з I-poN,Ia]tcbKic"t,lo

Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT ради
КиiвськоТ областi, секретар KoMiciT

Члени KoMiciT:

Олексанлр УСТИмЕнк() - начальtlик вiддti.llу ilrформаltiйних,гехtlоJlоI,iй та

Марина БIЛЕКА

електроI]ного урядування Виконавчого KoMiтeTy

ОбухiвськоТ MicbKoT ради КиТвськоТ областi

- начальник вiддiлу ве/lення /{ержавного ре€стру
виборчiв Викоltавчого комi,гету ()бухiвськоl' MicbKoT

ради КиТвськоТ областi

- головний спецiалiст вiддiлу ведення /]ержавного
реестру виборuiв Виконавчого комi,ге,гу ОбухiвськоТ
MicbKoT ради КиТвськоТ облас,гi

IОлiя ГОРЛIСНКО

Керуючий справами Виконавчого KoMiTeTy

ОбухiвськоТ MicbKoi ради КиТвськоТ областi [} iк,гор РОI'ОЗА


