
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 21 грудня 2020 року                              м. Біла Церква                                    № 269 Р 

 

Про проведення випробувань комплексної 

системи захисту інформації автоматизованої 

інформаційно-телекомунікаційної системи 

«Державний реєстр виборців»  

  

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 3, 11 Закону України «Про Державний реєстр виборців», відповідно до вимог 

постанови Центральної виборчої комісії від 20 грудня 2007 року № 572 «Про вимоги до 

приміщень відділів ведення Державного реєстру виборців та регіональних відділів 

адміністрування Державного реєстру виборців та про норми забезпечення засобами зв’язку, 

обладнанням, інвентарем, оргтехнікою» та експлуатаційною документацією комплексної 

системи захисту інформації автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи 

«Державний реєстр виборців» затвердженою Службою розпорядника Державного реєстру 

виборців 17 вересня 2020 року, на підставі листа Київської обласної державної адміністрації 

від 30 листопада року № 8587/06-04, з метою проведення випробувань у відділі ведення 

Державного реєстру виборців, зобов’язую: 

 

1. Затвердити склад робочої групи з проведення випробувань комплексної 

системи захисту інформації автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи 

«Державний реєстр виборців» згідно з додатком. 

2. Провести випробування  комплексної системи захисту інформації 

автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців» у 

відділі ведення Державного реєстру виборців Білоцерківської міської ради (вул. Павліченко, 

14 А)  до 24 грудня 2020 року. 

3. Протокол випробування комплексної системи захисту інформації відділу 

ведення Державного реєстру виборців Білоцерківської міської ради надіслати до Центральної 

виборчої комісії. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                       Геннадій ДИКИЙ 

                     

            



Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 21. 12. 2020 року № 269 Р 

 

СКЛАД 

робочої групи з проведення випробувань комплексної системи захисту  

інформації автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр 

виборців» 

 

Олійник  

Анна Олександрівна 

 

 голова робочої групи,  керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради; 

Степура  

Богдан Сергійович 
 секретар робочої групи, начальник відділу ведення 

Державного реєстру виборців Білоцерківської міської ради. 

 

Члени робочої групи: 

 

Бутько  

Олена Миколаївна 
 головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру 

виборців Білоцерківської міської ради; 

 

Самойлова  

Вікторія Олександрівна 
 спеціаліст І категорії відділу ведення Державного реєстру 

виборців Білоцерківської міської ради; 

 

Степура  

Сергій Іванович 
 начальник відділу інформаційно-комп’ютерного 

забезпечення Білоцерківської міської ради та її виконавчих 

органів. 

 

 

 

Перший заступник міського голови             Інна НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА 


