
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

13.09.2021 № 213 

 

Про створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій 

системі класу "1" четвертої категорії Пирятинської міської ради 

 

Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, на виконання Закону України „Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах“ (із змінами), з метою забезпечення технічного 

захисту інформації при проведенні в Пирятинській міській раді та її виконавчих 

органах обробки та зберігання інформації з обмеженим доступом, що 

охороняється державою: 

1. Для обробки інформації з обмеженим доступом, охорона якої 

забезпечується державою, створити автоматизовану систему (АС) на базі 

ПЕОМ інв. № 10490079-М в кімнаті № 30 приміщення міської ради. 

2. Призначити відповідальним за організацію та забезпечення технічного 

захисту інформації у виконавчому комітеті міської ради завідувача сектору 

оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами виконкому Педяша Р.О. 

3. Створити та затвердити склад комісії з обстеження та категоріювання 

автоматизованої системи та приміщення (кімната № 30) (додається). 

4. Комісії провести обстеження середовища функціонування та 

категоріювання автоматизованої системи і приміщення (кімната № 30) та 

надати в термін до 17.09.2021 року на затвердження відповідні акти. 

5. Покласти виконання функціональних обов’язків служби захисту 

інформації на працівника сектору оборонної та мобілізаційної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами виконкому. 

Виконання обов’язків адміністратора безпеки покласти на головного 

спеціаліста сектору оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами виконкому Тужика С.В. Обов’язки 

адміністратора безпеки встановити згідно з вимогами документів на 

комплексну систему захисту інформації. 

6. Відповідальному за технічний захист інформації організувати 

створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі 

класу "1" четвертої категорії міської ради, надати на затвердження комплект 

документів на комплексну систему захисту інформації. 



 

 

7. Відповідальному за технічний захист інформації підготувати запит до 

Центру антивірусного захисту інформації щодо оновлення антивірусних баз, які 

пройшли експрес-експертизу. 

8. Відповідальному за технічний захист інформації організувати 

проведення попередніх випробувань комплексної системи захисту інформації, 

підготувати проєкт розпорядження про призначення комісії з проведення 

попередніх випробувань. 

9. Відповідальному за технічний захист інформації організувати 

проведення дослідної експлуатації комплексної системи захисту інформації в 

автоматизованій системі класу "1" четвертої категорії Пирятинської міської 

ради. 

10. Відповідальному за технічний захист інформації організувати 

проведення експертизи комплексної системи захисту інформації в 

автоматизованій системі класу "1" четвертої категорії Пирятинської міської 

ради шляхом аналізу декларації. 

11. Після закінчення робіт та отримання зареєстрованої декларації на 

автоматизовану систему класу "1" четвертої категорії Пирятинської міської 

ради відповідальному за технічний захист інформації підготувати проект 

розпорядження про введення автоматизованої системи в штатну експлуатацію. 

12. Заборонити обговорення питань, які містять інформацію з обмеженим 

доступом в службових приміщеннях міської ради крім виділених приміщень, на 

які отриманий акт атестації виділеного приміщення відповідної категорії. 

13.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому Мельниченка М.В. 

 

 

 

Міський голова Андрій СІМОНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 

 

до розпорядження 

міського голови  

13.00.2021 № 213 

 

Склад комісії 

з обстеження та категоріювання автоматизованої системи 

та приміщення (кімната № 30) 

 

 

Мельниченко  

Михайло Володимирович 

- заступник міського голови, 

  голова комісії 

  

Божко  

Андрій Миколайович 

- начальник відділу інформаційних 

  технологій та захисту інформації 

  виконкому міської ради 

  

Педяш 

Роман Олегович 

 

- завідувач сектору оборонної та  

  мобілізаційної роботи, цивільного захисту 

  та взаємодії з правоохоронними органами 

  виконкому міської ради 

  

Тужик  

Станіслав Володимирович 

- головний спеціаліст сектору оборонної та 

  мобілізаційної роботи, цивільного захисту 

  та взаємодії з правоохоронними органами 

  виконкому міської ради, секретар комісії 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради Ірина КОЗІН 


