
оБ)rхIвськА MIcbKA рАдА
киiвськоi оБлАстI

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

РОЗПОРЩЖЕННЯ

"iд# грудня 2О2| року м. Обухiв

Про проведецня попереднiх
випробувань та дослiдно[
експлуатацii КСЗI АС ЦНАП

метою перевiрки працездатностi комплексноi системиJ lvrýrlt ttJ lrЕрt,Бrрки rrрацýзлаr,нOU,t,l комплексно1 системи захисry
iнфОрмацii автоматизованоi системи взаемодii Центру наданЕя адмiнiстративних
послуг Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoT Ради з пiдсистемою
<Оформлення документiв, що пiдтверджують громадянство Украiни,
посвiдчують особу чи iT спецiаrrьний статус СдиноТ iнформацiйно-аналiтичноi
системи управлiння мiграцiйними процесами,.Щержавноi мiграцiйноi служби>
ЧеРеЗ МеРеЖУ НСКЗ) (далi - КСЗI АС IS{АП) та вiдповiдностi ii' вимогам
технiчного завдання, вiдповiдно до пункту 6.5.6 нД тзI З.7-ооз-2005 <Порядок
ПРОВеДеННЯ РОбiт iз створення комплексноТ системи захисту iнформацiТ в
iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй .* системi>>, затвердженого наказом
ЩеПаРтаменту спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiТ
СЛУЖби безпеки УкраТни вiд 08.11.2005 J\Ъ125 (i. змiнами згiдно нак€ву
АдмiнiстрацiТ Щержспецзв' язку вiд 28.|2.20 |2 JФ 806) :

1. Створити комiсiю для проведення попереднiх випробувань та дослiдноТ
експлуатацiТ КСЗI АС tЦ{АП у складi:

голова KoMicii Савенко Максим Миколайович, заступник мiського голови
з питань дiяльностi виконавчих органiв Обухiвськоi MicbKoT ради

члени KoMiciT:

ЩаРенКО JIrодмила Григорiвна, начzLльник вiддiлу iз забезпечення дiяльностi
ЦеНТРУ НаДаННrI адмiнiстратиВних послуг Виконавчого KoMiTery ОбlхiвськоТ
MicbKoT ради КиiЪськоi областi;

УСТИменко Олександр Вiкторович, начальник вiддiлу iнформацiйнrх
технологiй та електронного урядування Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoT
ради КиiЪськоТ областi ;

TiBoHeHKo Iнга BiKTopiBHa, адмiнiстратор вiддiлу iз забезпеченнrI дiяльностi
центру наданнrI адмiнiстративних послуг Виконавчого KoMiTery Обу<iвськоТ
MicbKoi ради КиiЪськоi областi;
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2. KoMicii:
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2.| Провести попереднi випробування КСЗI АС I_Ц{АП згiдно з
<Програмою та методикою попереднiх випробувань>>.

2.2 За результатами проведених попереднiх випробувань оформити
протокол попереднiх випробувань, акт про введення у дослiдну експлуатацiю та
подати iх MeHi на затвердження.

2.3 Провести дослiдну експлуатацiю КСЗI АС tЦ{АП.
2.4 За результатами проведених дослiдноi експлуатацii пiдготувати акти

завершення дослiдноi експлуатацii та завершення робiт зi створення КСЗI АС
ЩIАП та подати ix MeHi на затвердження.

3. Перiод проведення попереднiх випробувань та дослiдноi експлуатацii -
грудень 202| року.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження з€Lпишаю за собою.

Обухiвський мiськи Олександр ЛЕВЧВНКО
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