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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від  12  лютого 2018 року         № 19 
 

м.Кропивницький 

 

Про введення в експлуатацію 

автоматизованої системи класу "1" 

четвертої категорії 

 

 Відповідно до законів України "Про інформацію", "Про захист 

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", ″Про місцеве 

самоврядування в Україні″, "Про державну таємницю", постанов Кабінету 

Міністрів України від 08 жовтня 1997 року № 1126 "Про затвердження 

Концепції технічного захисту інформації в Україні", від 29 березня 2006 року 

№ 373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в 

інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних 

системах", від 19 жовтня 2016 року № 736 "Про затвердження Типової 

інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення 

документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову 

інформацію", Указу Президента України від 27 вересня 1999 року № 1229/99 

"Про Положення про технічний захист інформації в Україні", рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 листопада 2017 року № 1236 "Про 

перейменування", розпорядження міського голови від 22 вересня 2017 року                  

№ 4р-ДСК "Про технічний захист інформації" та з метою забезпечення захисту 

інформації з обмеженим доступом та блокування можливих каналів витоку 

інформації з обмеженим доступом в Міській раді міста Кропивницького: 

 1. Ввести в промислову експлуатацію автоматизовану систему класу 

"1" четвертої категорії Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

 2. Відповідальній особі з технічного захисту інформації по 

Виконавчому комітету Міської ради міста Кропивницького Терещенку С.П.: 

1) здійснювати оцінку поточного стану безпеки інформації в 

автоматизованій системі (АС); 

 2) виконувати попереджувально-профілактичну роботу з особами, які 

володіють, користуються або обробляють інформацію з обмеженим доступом; 

3) здійснювати спостереження за функціонуванням АС та її компонентів; 

4) створити облікові записи користувачам з обмеженими правами доступу 

до автоматизованої системи згідно з списком осіб виконавчих органів міської 

ради міста Кропивницького, яким надано право роботи з документами, що 

містять службову інформацію. 
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3. Начальнику загального відділу Брюм О.М. або особі, яка виконує її 

обов'язки у разі відсутності: 

1) ознайомити осіб, які володіють, користуються або обробляють 

інформацію з обмеженим доступом, з інструкціями по користувачах телефонів 

мобільного зв'язку від 03 жовтня 2017 року № 244 ДСК, забезпеченню режиму 

доступу під час обробки інформації з обмеженим доступом в автоматизованих 

системах класу "1" четвертої категорії; 

2) здійснювати контроль за доступом до приміщення міської ради                     

(кімн. 405-а), де розташована АС класу "1". 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Бондаренко А.В. 

 

 

 

Міський голова      А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Бабаєва 22 26 44 


