
     

  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від  22  червня  2020 року                       № 83 

  

 

Щодо створення комплексної 

системи захисту інформації в 

автоматизованій системі класу «3» 

Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького 

 

 

Керуючись статтями 42, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, відповідно до законів України “Про захист персональних даних”, 

“Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, 

постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року № 373 “Про 

затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, 

телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах” зі 

змінами, з метою забезпечення захисту конфіденційної інформації та 

державного інформаційного ресурсу Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького, що обробляється в автоматизованій системі класу «3», від 

порушення її конфіденційності, цілісності, забезпечення доступності 

інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, а також 

спостереження за діями користувачів автоматизованої системи: 

1. Покласти безпосереднє керівництво роботами зі створення 

комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі класу «3», 

призначеної для обробки конфіденційної інформації та державного 

інформаційного ресурсу Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького на керуючого справами виконавчого комітету міської ради 

А.Бондаренко. 

 

2. Призначити відповідальною особою з питань технічного захисту 

інформації в автоматизованій системі класу «3» (відповідальний за ТЗІ) 

головного спеціаліста управління інформаційних технологій С.Терещенка. 
 

3. З метою забезпечення технічного захисту конфіденційної 

інформації та державного інформаційного ресурсу Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького в автоматизованій системі класу «3» 
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перелік конфіденційної інформації, яка підлягає технічному захисту в 

автоматизованій системі класу класу «3», наведений в додатку 1. 

 

4. Визначити об’єктом інформаційної діяльності - автоматизовану 

систему класу «3», призначену для обробки конфіденційної інформації та 

державного інформаційного ресурсу Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

 

5. Контрольовану зону об’єкта інформаційної діяльності встановити 

в межах території, яка охороняється, згідно з додатком 2. 

 

6. Призначити комісію з категоріювання та обстеження об’єктів 

інформаційної діяльності, де циркулює конфіденційна інформація та 

державний інформаційний ресурс, згідно з додатком 3. 

 

7. Призначити системним адміністратором автоматизованої системи 

класу «3» головного спеціаліста сектору розвитку інформаційної 

інфраструктури управління інформаційних технологій Ю.Сташенка. 

 

8. Призначити адміністратором безпеки автоматизованої системи 

класу «3» головного спеціаліста управління інформаційних технологій 

С.Терещенка. 

 

9. Відповідальному за ТЗІ забезпечити роботу зі створення 

комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) в автоматизованій системі 

класу «3», призначеній для обробки конфіденційної інформації та державного 

інформаційного ресурсу Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького, відповідно до вимог НД ТЗІ 1.1-002-99 “Загальні положення 

щодо захисту інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого 

доступу” із залученням фахівців з технічного захисту інформації, що мають 

відповідну ліцензію Адміністрації Держспецзв’язку України. 

 

10. Разом з комісією з категоріювання та обстеження об’єктів 

інформаційної діяльності скласти: 

1) Акт категоріювання об’єкта інформаційної діяльності відповідно 

до 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; 

2) Акт обстеження середовищ функціонування автоматизованої 

системи класу «3», призначеної для обробки конфіденційної інформації та 

державного інформаційного ресурсу Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького, відповідно до вимог НД ТЗІ 3.7-003-05 «Порядок 

проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в 

інформаційно-комунікаційній системі».  
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11. Після затвердження Акта обстеження середовищ функціонування 

автоматизованої системи класу «3», призначеної для обробки конфіденційної 

інформації та державного інформаційного ресурсу Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького, створити та погодити з Адміністрацією 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 

Технічне завдання на створення комплексної системи захисту інформації в 

автоматизованій системі класу «3», призначеної для обробки конфіденційної 

інформації та державного інформаційного ресурсу Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького. 

 

12. Після погодження Технічного завдання на створення комплексної 

системи захисту інформації в автоматизованій системі класу «3» забезпечити 

розробку та затвердження відповідних інструкцій: 

1) відповідального за автоматизовану систему класу «3»; 

2) з установки програмного забезпечення, яке здійснює захист 

інформації від порушення її конфіденційності, цілісності, забезпечення 

доступності інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, а також 

забезпечення спостережності за діями користувачів автоматизованої системи;  

3) адміністратора програмного забезпечення, який здійснює захист 

інформації від порушення її конфіденційності, цілісності, забезпечення 

доступності інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, а також 

забезпечення спостережності за діями користувачів автоматизованої системи. 

 

13. За фактом погодження з Адміністрацією Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України Технічного завдання на 

створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі 

класу «3» протягом п’яти робочих днів з дати погодження забезпечити 

розробку і затвердження Програми та методики попередніх випробувань в 

автоматизованій системі класу «3». 

 

14. Комісії з категоріювання та обстеження об’єктів інформаційної 

діяльності, де циркулює конфіденційна інформація та державний 

інформаційний ресурс, провести попередні випробування КСЗІ 

автоматизованої системи класу «3» згідно з затвердженою Програмою та 

методиками попередніх випробувань в автоматизованій системі класу «3» 

протягом п’яти робочих днів з дня її затвердження. Відповідальність за 

організацію проведення випробувань покласти на відповідального за ТЗІ. 

 

15. Комісії з категоріювання та обстеження об’єктів інформаційної 

діяльності, де циркулює конфіденційна інформація та державний 

інформаційний ресурс, за результатами попередніх випробувань не пізніше 

двох  робочих  днів  після  закінчення  попередніх  випробувань  скласти  та  
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затвердити відповідний Акт завершення попередніх випробувань в 

автоматизованій системі класу «3». 

 

16. Комісії категоріювання та обстеження об’єктів інформаційної 

діяльності, де циркулює конфіденційна інформація та державний 

інформаційний ресурс, після затвердження акта провести дослідну 

експлуатацію КСЗІ автоматизованої системи класу «3» протягом п’яти 

робочих днів, скласти та затвердити не пізніше двох робочих днів після 

закінчення дослідної експлуатації відповідний Акт завершення дослідної 

експлуатації КСЗІ в автоматизованій системі класу «3». 

 

17. Результати робіт зі створення КСЗІ в автоматизованій системі 

класу «3» оформити Актом завершення робіт зі створення КСЗІ в 

автоматизованій системі класу «3». 

 

18. Оновлення антивірусного програмного забезпечення, яке пройшло 

державну експертизу та має позитивний експертний висновок Адміністрації 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 

відповідно до Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України від 26 березня 2007 року № 45, здійснювати з 

використанням антивірусних оновлень, які розміщуються на вебсайті Центру 

антивірусного захисту інформації Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України. 

 

19. У разі звільнення або переміщення по службі будь-кого з вище 

призначених осіб, обов’язки із забезпечення захисту інформації покласти на 

особу, яка буде призначена на цю посаду. 

 

20. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

керуючого справами виконавчого комітету міської ради А.Бондаренко. 

 

 

Міський голова               Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

Оксана Бабаєва 35 83 70 



 

Додаток 1  

до розпорядження міського голови 

«__»  _________ 2020 року  № ___ 

 

 

ПЕРЕЛІК 

конфіденційної інформації, яка підлягає технічному  

захисту в автоматизованій системі класу «3»  

 

 

 

Інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, 

крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному 

ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов: 

- ПІБ., реєстраційний номер облікової картки платника податків, 

паспортні дані, місце проживання, телефон, сімейний стан, склад сім’ї; 

- расове, етнічне та національне походження; 

- політичні, релігійні або світоглядні переконання; 

- соціальний стан; 

- категорія автора звернення; 

- членство в політичних партіях та/або організаціях, професійних 

спілках, релігійних організаціях чи в громадських організаціях світоглядної 

спрямованості; 

- стан здоров’я; 

- притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності; 

- застосування щодо особи заходів в рамках досудового розслідування. 

 

 

 

 

Начальник управління  

інформаційних технологій          Оксана БАБАЄВА 

 



 

Додаток 2  

до розпорядження міського голови 

«__»  _________ 2020 року  № ___ 

 

 

КОНТРОЛЬОВАНА ЗОНА 

автоматизованої системи класу «3» 

 

- контрольована зона
 

 

 

 

Начальник управління  

інформаційних технологій          Оксана БАБАЄВА



 

Додаток 3 

до розпорядження міського голови 

«__»  _________ 2020 року  № ___ 

 

 

С К Л А Д 

комісії з категоріювання та обстеження об’єктів 

інформаційної діяльності, де циркулює конфіденційна інформація 

та державний інформаційний ресурс 

 

 

 

Голова комісії: 

БОНДАРЕНКО  

Альвіна Василівна 

- керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради 

Члени комісії: 

БАБАЄВА  

Оксана Вікторівна 

- начальник управління 

інформаційних технологій 

 

ГОСПОДАРИКОВА 

Ольга Павлівна 

- начальник відділу бухгалтерського 

обліку-головний бухгалтер 

 

ПОНОМАРЬОВА 

Оксана Миколаївна 

- начальник відділу по роботі зі 

зверненнями громадян 

 

ТЕРЕЩЕНКО 

Сергій Петрович 

- головний спеціаліст управління 

інформаційних технологій 

 

 

 

Начальник управління  

інформаційних технологій         Оксана БАБАЄВА 


