
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 07 грудня 2021 року                        м. Біла Церква                                          № 311 Р  

 

Про проведення попередніх випробувань та дослідної 

експлуатації комплексної системи захисту інформації 

автоматизованої системи взаємодії Центру надання 

адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді  

 

Розглянувши подання управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради 

№ 7983/01-10 від 02 грудня 2021 року, 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, пунктів 6.5.6, 6.5.7 Порядку 

проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-

телекомунікаційній системі НД ТЗІ 3.7-003-2005, затвердженого наказом Департаменту 

спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 08 

листопада 2005 року № 125 (зі змінами), з метою перевірки працездатності комплексної 

системи 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» через мережу Національної системи конфіденційного зв’язку 

України» (далі – КСЗІ АС ЦНАП) та відповідності її вимогам технічного завдання, 

зобов’язую: 

 

1. Створити комісію для проведення попередніх випробувань та дослідної експлуатації 

комплексної системи 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» через мережу Національної системи конфіденційного зв’язку 

України» (далі по тексту - Комісія) у складі: 

 

Голова комісії: 

Новогребельська  

Інна Володимирівна 

перший заступник міського голови. 

 

Члени комісії: 

 

Асанова  

Тетяна Володимирівна 

начальник відділу ведення реєстру територіальної громади 

управління адміністративних послуг Білоцерківської міської 

ради; 
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Гавриляко  

Юрій Олександрович 

заступник начальника управління-начальник 

адміністративного відділу-адміністратор управління 

адміністративних послуг Білоцерківської міської ради; 

Капінус  

Людмила Олександрівна 

начальник управління адміністративних послуг 

Білоцерківської міської ради; 

 

Максименко  

Максим Анатолійович 

головний спеціаліст-адміністратор комп’ютерних систем 

відділу ведення реєстру територіальної громади управління 

адміністративних послуг Білоцерківської міської ради; 

Степура  

Сергій Іванович 

начальник відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення 

Білоцерківської міської ради. 

 

2. Комісії: 

2.1 Провести попередні випробування КСЗІ АС ЦНАП згідно з «Програмою та 

методикою попередніх випробувань». 

2.2 За результатами проведених попередніх випробувань оформити протокол попередніх 

випробувань, акт про введення у дослідну експлуатацію  та подати їх  на затвердження. 

2.3 Провести дослідну експлуатацію КСЗІ АС ЦНАП. 

2.4 За результатами проведених дослідної експлуатації підготувати акти завершення 

дослідної експлуатації та завершення робіт зі створення КСЗІ АС ЦНАП та подати їх  на 

затвердження. 

3. Період проведення попередніх випробувань та дослідної експлуатації – грудень 2021 

року. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

  

Міський голова                                                                        Геннадій ДИКИЙ 

 


