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Про створення комплексної системи 

захисту інформації 

 

 

З метою забезпечення захисту інформації під час її обробки в 

автоматизованій системі для оформлення документів, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус,                        

на виконання вимог Закону України «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах», Закону України «Про захист персональних 

даних», Положення про технічний захист інформації в Україні, затвердженого 

Указом Президента України від 27 вересня 1999 року № 1229/99 та                     

інших нормативних актів з питань технічного захисту інформації в Україні, 

керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Створити комплексну систему захисту інформації автоматизованої 

системи взаємодії центру надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету міської ради (далі – АС ЦНАП) з підсистемою «Оформлення 

документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління 

міграційними процесами Державної міграційної служби України» через мережу 

Національної системи конфіденційного зв’язку, яка розташована за адресою: 

вул. Острозького, 66, м. Старокостянтинів, Хмельницький район, Хмельницька 

область. 

 

2. Призначити відповідальним за організацію та координацію робіт на всіх 

етапах створення та експлуатації комплексної системи захисту інформації 

начальника центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

міської ради КОРЖУКА Юрія Івановича. 

 

3. Призначити адміністратором безпеки в АС ЦНАП заступника 

начальника центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

міської ради ОПАНЧУК Людмилу Федорівну. 
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4. Призначити системним адміністратором АС ЦНАП адміністратора 

центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради 

СЄРЯКОВА Сергія Ігоровича. 

 

5. Утворити комісію з технічного захисту інформації для забезпечення 

заходів із категоріювання та обстеження об’єктів інформаційної діяльності 

центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради, на 

яких обробляється інформація з обмеженим доступом, у складі: 

 

КОШИК  

Микола Анатолійович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, голова 

комісії; 

 

КОРЖУК  

Юрій Іванович 

- начальник центру надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету міської ради, 

заступник голови комісії; 

 

ОПАНЧУК  

Людмила Федорівна 

- заступник начальника центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету 

міської ради, секретар комісії; 

 

БЛІЩ  

Сергій Степанович 

- начальник відділу інформаційного 

забезпечення виконавчого комітету міської 

ради; 

 

СЄРЯКОВ  

Сергій Ігорович 

- адміністратор центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету 

міської ради. 

 

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 


