
    

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО  ГОЛОВИ  

від 18 лютого 2021 року                                         № 29

 

Про визначення відповідальних
за застосування кваліфікованої 
електронної печатки

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
«Україні», відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги»,
Порядку  використання  електронних  довірчих  послуг  в  органах  державної
влади,  органах  місцевого  самоврядування,  підприємствах,  установах  та
організаціях державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів  України  від  19  вересня  2018  року  №  749,  постанови  Кабінету
Міністрів України від  10 листопада 2017 року № 833 «Про функціонування
системи  фіксації  адміністративних  правопорушень  у  сфері  забезпечення
безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі»

1.  Для  визначення  походження  та  перевірки  цілісності  електронних
даних у складі комплексів автоматичної фото/відеофіксації правопорушень у
сфері  забезпечення  безпеки  дорожнього  руху  в  автоматичному  режимі
(далі  —  Комплекси  автофіксації)  застосувати  кваліфіковані  електронні
печатки (далі - КЕП) Комплексів автофіксації:

КЕП для інформаційних файлів Комплексу автофіксації 1;
КЕП для інформаційних файлів Комплексу автофіксації 2;
КЕП для інформаційних файлів Комплексу автофіксації 3.

2.  Визначити  уповноваженою  посадовою  особою,  відповідальною  за
застосування  вищевказаних  КЕП  Комплексів  автофіксації  Виконавчого
комітету  Кропивницької  міської  ради, Шишка  Олександра  Миколайовича,
начальника відділу з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з
правоохоронними та контролюючими органами.

3. Уповноваженій посадовій особі, відповідальній за застосування КЕП
Комплексів автофіксації, подавати до кваліфікованого надавача електронних
довірчих послуг - акредитованого центру сертифікації ключів Міністерства
внутрішніх  справ  України  документи  та  інформацію,  необхідну  для
формування,  скасування,  блокування  або  поновлення  кваліфікованих
сертифікатів відкритих ключів КЕП Комплексів автофіксації.
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4.  Облік  та  використання  захищених  носіїв  особистих  ключів
користувачів кваліфікованих електронних довірчих послуг виконувати згідно
з вимогами розпорядження міського голови від 21 серпня 2020 року № 100
“Про використання захищених носіїв особистих ключів підписувачів”.

5.  Визнати  таким,  що  втратило  чинність,  розпорядження  міського
голови від 10 лютого 2021 року № 23 “Про визначення відповідальних за
застосування кваліфікаційної електронної печатки”.

Міський голова                                                                    Андрій РАЙКОВИЧ

Вікторія Чубар 35 83 80
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