
ОБУХIВСЬКА MICьKA РАЛ
киiвськоi оБлАстI

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

РОЗПОРШЖЕННЯ

"iд,оlý 
грудня 2O2l року м. Обухiв

Про створення комплексноТ
системп захисту iнформацii
та служби захисту iнформацii

З метою забезпечення захисту iнформацiI пiд час 1l обробки в
автоматизованiй системi для оформлення документiв, що пiдтверджують
громадянство Укратни, посвiдчують особу чи if спецiальний статус, на
виконання вимог Закону УкраiЪи вiд 05.07.1994 м80/94-вР <Про захист
iнформаЦii в iнфОрмацiйнО-телекоМунiкацiйних системах), Закону УкраiЪи
вiд 01.06.2010 J\ъ2297-vI <Про захист персонaльних даних)>, Положення про
технiчний захист iнформацiT в УкраiЪi, затвердженого Указом Президента
УкраiЪи вiд 27.09.|999 Ns|229l99 та iнших нормативних aKTiB з питань
технiчного захисту iнформацiT в }KpaiHi:

1. Створити комплексну систему захисту iнформацii автоматизованоi
взаемодiТ I_{eHTpy надання адмiнiстративних послуг Виконавчого
Обухiвськоi мiськоi ради КиiЪськоi областi з пiдсистемою

<Оформлення документiв, що пiдтверджують громадянство Украiни,
посвiдчують особу чи ii спецiальний статус единоi iнформацiйно-аналiтичнот
системи управлiння мiграцiйними процесами ЩержавноТ мiграцiйноI служби
УкраiЪи> через мережу нскЗ (далi - АС Iд]Ап), що розташована за адресою:
08703, Киiвська область, MicTo обухiв, вулиця Каштанова, будинок 13.

2. З метою органiзацiт та проведення робiт iз захисту iнформацii,
створення вк€ваноi у .r. 1 цього розпорядження комплексноi системи захисту
iнформацii, та забезпечення fi подальшот експлуатацii призначити
вiдповiдальним за органiзацiю та координацiю робiт на Bcix етапах створення
та експлуатацiТ комплексноi системи захисту iнформацii начальника вiддiлу iз
забезпечення дiяльностi центру наданнrI адмiнiстративних послуг
Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoT ради КиТвськоi областi Щаренко

Ns -f??

системи
KoMiTeTy

Людмилу Григорiвну.



3. Затвер ди,ги та ввести в дiю Положення про Службу захисry iнформацii
АС tЦ{АП, що додаеться.

4. Призначити адмiнiстратором безпеки в АС tЦIАП нач€шьника вiддiлу
iнформацiйних технологiй та електронного урядування виконавчого KoMiTeTy

Обухiвськоi MicbKoT ради КиТвськоТ областi Устименка Олександра

Вiкторовича.

5. Призначити системним адмiнiстратором АС I+IАП головного
спецiалiста вiддiлу iнформацiйних технологiй та електронного урядування
виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoi ради КиiЪськоi областi Левченка
Iгоря Вiкторовича.

6. З метою забезпечення заходiв iз категорiювання та обстеження
Об'ектiв iнформацiйноi дiяльностi Щентру надання адмiнiстративних послуг
Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoT ради, на яких обробляеться
iнформацiя з обмеженим доступом, створити комiсiю з технiчного захисту
iнформацii у складi:

голова KoMiciT:

Савенко Максим Миколайович - заступник мiського голови з питань
дiяльностi виконавчих органiв Обухiвськоi MicbKoi ради;

члени KoMiciT:

Щаренко Людмила Григорiвна - начЕuIьник вiддiлу iз забезпеченrrя
Дiяльностi центру надання адмiнiстративних послуг Виконавчого KoMiTery
Обухiвськоi мiськоi ради КиiЪськоi областi;

Устименко Олександр Вiкторович - начальник вiддiлу iнформацiйних
ТеХнОлогiЙ та електронного урядування Виконавчого KoMiTery Обухiвськоi
MicbKoT ради КиiЪськоi областi;

Обухiвський мiський голова

7. Контроль за виконанням ня зaUIишаю за собою.

олександр ЛЕВЧЕнко


