
БІЛОЦЕРКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
Київської області

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

21 листопада 2018 р. м.Біла Церква                              № 201 Р

Про проведення попередніх випробувань та дослідної
експлуатації комплексної системи захисту інформації в
автоматизованій системі класу «1» виконавчого комітету
Білоцерківської міської ради

Відповідно до п.19 ч.4. ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
та «Порядку проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в
інформаційно-телекомунікаційній системі», затвердженого наказом Департаменту
спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 8
листопада 2005 р. № 125, з метою забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом
(далі - ІзОД), що циркулює на об’єкті інформаційної діяльності виконавчого комітету
Білоцерківської міської ради та блокування можливих каналів її витоку:

1. Комісії з категоріювання та обстеження об’єктів інформаційної діяльності,
провести попередні випробування комплексної системи захисту інформації (далі – КСЗІ) з 21
по 30 листопада 2018 року, автоматизованої системи (далі – АС) згідно з затвердженими
програмами та методиками проведення попередніх випробувань.

2. Відповідальність за організацію проведення попередніх випробувань покласти
на відповідального за організацію та забезпечення технічного захисту інформації (далі – ТЗІ)
виконавчого комітету Білоцерківської міської ради Степуру С.І.

3. За результатами попередніх випробувань оформити “Протокол випробувань”, де
міститься висновок щодо можливості прийняття КСЗІ у дослідну експлуатацію, а також
перелік виявлених недоліків, необхідних заходів з їх усунення (згідно з п.п. 6.5.6.4 Порядку
проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-
телекомунікаційній системі ).

4. Після усунення недоліків у випадку їх наявності та коригування проектної,
робочої, експлуатаційної документації КСЗІ оформити акт про приймання КСЗІ у дослідну
експлуатацію. (згідно з п.п. 6.5.6.5 Порядку проведення робіт із створення комплексної
системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі)

5. Комісії з категоріювання та обстеження об’єктів інформаційної діяльності, після
затвердження акту про приймання КСЗІ у дослідну експлуатацію, провести дослідну
експлуатацію КСЗІ АС на протязі п’яти робочих днів з дня закінчення попередніх випробувань
та (згідно з п.п. 6.5.7.2 Порядку проведення робіт із створення комплексної системи захисту
інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі) скласти акт про завершення дослідної
експлуатації, який містить висновок щодо можливості (неможливості) представлення КСЗІ на
державну експертизу.

6. Результати робіт по створенню КСЗІ в АС класу „1” четвертої категорії
оформити Актом завершення робіт по створенню комплексних систем захисту інформації
(КСЗІ) в автоматизованій системі класу „1”.

7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова Г. Дикий


