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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

від   “ 14 ”березня  2017 року № 17

Про комплексну систему захисту
інформації в автоматизованій 
системі класу “2”

Керуючись  ст.  140 Конституції  України,  ст.  42  Закону  України  “Про
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 9 Закону України “Про захист інформації
в  інформаційно-телекомунікаційних  системах”,  ст.  24  Закону  України  “Про
захист  персональних  даних”,  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
29 березня 2006 року № 373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту
інформації  в  інформаційних,  телекомунікаційних  та  інформаційно-
телекомунікаційних  системах» та  з  метою  забезпечення  технічного  захисту
інформації (далі - ТЗІ) при проведенні у виконавчому комітеті Кіровоградської
міської ради обробки та зберігання конфіденційної інформації:

1.  Ввести  в  штатну  експлуатацію  діючу  у  виконавчому  комітеті
Кіровоградської міської ради автоматизовану систему класу “2”, призначену для
обробки  конфіденційної  інформації,  охорона  якої  забезпечується  державою,
згідно з Актом №7 від 19 листопада 2015 року.

2.  Призначити  відповідального  за  організацію  та  забезпечення  ТЗІ
головного  спеціаліста  відділу  інформаційно-комп’ютерного  забезпечення
Терещенка С.П.

3. Призначити комісію з питань функціонування автоматизованої системи
класу  “2”  та  обстеження  і  категоріювання  приміщень,  де  знаходяться
підсистеми та робочі станції автоматизованої системи класу “2”, у виконавчому
комітеті у складі згідно з додатком.

4.  Покласти  виконання  функціональних  обов’язків  служби  захисту
інформації на відповідального за організацію та забезпечення ТЗІ. Виконання
обов’язків системного адміністратора та адміністратора безпеки покласти на:

начальника  відділу  інформаційно-комп’ютерного  забезпечення
Бабаєву О.В.;

головного спеціаліста відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення
Сташенка Ю.В.;
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головного спеціаліста відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення
Терещенка С.П.

Обов’язки  системного  адміністратора  та  адміністратора  безпеки
встановити  згідно  з  вимогами  документів  на  комплексну  систему  захисту
інформації.

5. Межі контрольованої зони визначити відповідно до периметру будівлі
Кіровоградської міської ради, яка знаходиться за адресою: м. Кропивницький,
вул. Велика Перспективна, 41.

6. Обговорювати питання, які містять інформацію з обмеженим доступом,
лише  в  категорійованих  приміщеннях,  визначених  документами  діючої  у
виконавчому  комітеті  Кіровоградської  міської  ради  автоматизованої  системи
класу “2”.

7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови
від  30 березня 2015  року  №39 “Про створення  комплексної  системи захисту
інформації в автоматизованій системі класу “2”.

8. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова А.Райкович

Бабаєва  22 26 44



Додаток 
до  розпорядження  міського
голови
14  березня 2017 
№ 17

СКЛАД
комісії з питань функціонування автоматизованої системи 

класу “2” та обстеження і категоріювання приміщень, де знаходяться
підсистеми та робочі станції автоматизованої системи класу “2”

Голова комісії

Бондаренко
Альвіна Василівна

- керуючий  справами  виконавчого  комітету
міської ради

Члени комісії:

Бабаєва
Оксана Вікторівна

- начальник відділу інформаційно-комп’ютерного
забезпечення

Вовенко
Олег Анатолійович

- головний  спеціаліст  відділу  правового
забезпечення юридичного управління

Господарикова
Ольга Павлівна

- начальник відділу бухгалтерського обліку

Начальник відділу інформаційно-
комп’ютерного забезпечення О.Бабаєва


