
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 25 листопада 2021 року                        м. Біла Церква                                          № 304 Р  

 

Про створення комплексної системи захисту інформації 

 

Розглянувши подання управління адміністративних послуг Білоцерківської міської 

ради, відповідно до вимог пунктів 19, 20 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», законів України «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних», Правил забезпечення 

захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-

телекомунікаційних системах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 

березня 2006 р. № 373, Положення про технічний захист інформації в Україні, затвердженого 

Указом Президента України від 27 вересня 1999 року № 1229/99, та інших нормативних актів 

з питань технічного захисту інформації в Україні, враховуючи рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 10 жовтня 2017 року № 361 «Про захист інформації в 

управлінні адміністративних послуг Білоцерківської міської ради», з метою забезпечення 

захисту інформації під час її обробки в автоматизованій системі для оформлення документів, 

що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, 

зобов’язую: 

1. На підставі договору надання послуг зі створення комплексної системи захисту 

інформації № 11.506/21 від 31 травня 2021 року, створити та впровадити комплексну систему 

захисту інформації автоматизованої системи взаємодії Центру надання адміністративних 

послуг при Білоцерківській міській раді з підсистемою «Оформлення документів, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус Єдиної 

інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами Державної 

міграційної служби України» через мережу Національної системи конфіденційного зв’язку 

України (далі – АС ЦНАП), яка розміщена за адресою: вул. Леваневського, 34, м. Біла 

Церква. 

2. З метою організації та проведення робіт із захисту інформації, створення та 

впровадження вказаної у п. 1 цього розпорядження комплексної системи захисту інформації 

та забезпечення її подальшої експлуатації, функції служби захисту інформації покласти на 

головного спеціаліста-адміністратора комп’ютерних систем відділу ведення реєстру 

територіальної громади управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради 

Максименка Максима Анатолійовича.  

3. Призначити адміністратором безпеки в АС ЦНАП головного спеціаліста-

адміністратора комп’ютерних систем відділу ведення реєстру територіальної громади 

управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради Максименка Максима 

Анатолійовича. 

4. Призначити системним адміністратором АС ЦНАП головного спеціаліста-

адміністратора комп’ютерних систем відділу ведення реєстру територіальної громади 

управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради Снєткова Олександра 

Миколайовича. 

5. Виконання заходів із категоріювання та обстеження об'єктів інформаційної 

діяльності управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради, на яких 
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обробляється інформація з обмеженим доступом, покласти на комісію з технічного захисту 

інформації, утворену рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 10 

жовтня 2017 року № 361 «Про захист інформації в управлінні адміністративних послуг 

Білоцерківської міської ради». 

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                       Геннадій ДИКИЙ 


