
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

12 липня 2018 року                                  м. Біла Церква                                         № 328 

 
Про створення комплексної системи 

захисту інформації в автоматизованій системі 

класу «1» четвертої категорії в приміщенні №1 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

 

 

Розглянувши подання відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення роботи 

міської ради і виконавчого комітету, з метою забезпечення технічного захисту інформації 

(ТЗІ) при проведенні у виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради обробки та 

зберігання інформації з обмеженим доступом, що охороняється державою, відповідно до                  

ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Державного стандарту 

України ДТСУ 3396.1-96 «Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок 

проведення робіт» затвердженого і введеного в дію наказом Держстандарту України від 19 

грудня 1996 р., нормативного документу системи технічного захисту інформації                                     

НД ТЗІ 1.6-005-2013 «Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Положення про 

категоріювання об’єктів, де циркулює інформація з обмеженим доступом, що не становить 

державної таємниці», затвердженого Наказом Адміністрації Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України 15 квітня 2013 р. №215, виконавчий комітет міської 

ради вирішив: 

1. Створити комплексу систему захисту інформації (КСЗІ) в автоматизованій системі 

(АС) на базі персональної електронно-обчислювальної машини (ПЕОМ) інв. №101481275 в 

приміщенні №1 виконавчого комітету Білоцерківської міської ради для обробки службової 

(ДСК) та конфіденційної (персональні дані) інформації, охорона якої забезпечується 

державою. 

2. Призначити відповідального за організацію та забезпечення технічного захисту 

інформації (ТЗІ) в організації - начальника відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення 

роботи міської ради та виконавчого комітету. 

3. Затвердити склад комісії з обстеження та категоріювання автоматизованої системи 

(АС) в приміщенні №1 виконавчого комітету Білоцерківської міської ради згідно додатку. 

4. Комісії з обстеження та категоріювання автоматизованої системи (АС) в приміщенні 

№1 виконавчого комітету Білоцерківської міської ради провести обстеження середовища 

функціонування автоматизованої системи (АС) та категоріювання автоматизованої системи 

(АС) до 31 серпня 2018 р., та надати для затвердження акт про категоріювання автоматизованої 

системи (АС) та акт обстеження середовища функціонування автоматизованої системи (АС). 

5. Виконання обов’язків системного адміністратора та адміністратора безпеки 

покласти на начальника відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення роботи міської 

ради та виконавчого комітету. Обов’язки системного адміністратора та адміністратора 

безпеки встановити згідно з вимогами документів на комплексну систему захисту інформації 

(КСЗІ). 
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6. Відповідальному за технічний захист інформації (ТЗІ) організувати створення 

комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) в автоматизованій системі (АС) класу «1» 

четвертої категорії в приміщенні №1 виконавчого комітету Білоцерківської міської ради та 

надати на затвердження комплект документів на комплексну систему захисту інформації. 

7. Заборонити обговорення питань, які містять інформацію з обмеженим доступом в 

приміщеннях виконавчого комітету Білоцерківської міської ради окрім виділених приміщень, 

на які отриманий Акт атестації виділеного приміщення відповідної категорії. 

8. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                                  Г. Дикий 

 



Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 12 липня 2018 року 

№ 328 

 

 

Склад комісії з обстеження та категоріювання 

автоматизованої системи (АС) в приміщенні №1 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

 

 

Постівий Сергій  - голова комісії, керуючий справами виконавчого 

Олександрович    комітету міської ради; 

 

члени комісії: 

 

Піскоцький Михайло - начальник загального відділу виконавчого 

Іванович     комітету міської ради; 

 

Степура Сергій  - начальник відділу інформаційно-комп’ютерного 

Іванович     забезпечення роботи міської ради та виконавчого 

  виконавчого комітету. 

 

 

 

Заступник міського голови        І. Новогребельська 


