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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_ 16  грудня  2021___року                 Старокостянтинів                       № ____449/2021-р_____ 

 

 

Про проведення попередніх випробувань 

та дослідної експлуатації КСЗІ АС ЦНАП 

 

 

З метою перевірки працездатності комплексної системи захисту інформації 

автоматизованої системи взаємодії центру надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету міської ради (далі – КСЗІ 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» 

через мережу Національної системи конфіденційного зв’язку та відповідності її 

вимогам технічного завдання, відповідно до пункту 6.5.6 НД ТЗІ 3.7-003-2005 

«Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту 

інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі», затвердженого 

наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту 

інформації Служби безпеки України від 08 листопада 2005 року № 125                     

(із змінами, внесеними наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 28 грудня 

2012 року № 806), керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Утворити комісію для проведення попередніх випробувань та дослідної 

експлуатації КСЗІ АС ЦНАП (далі – комісія) 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  
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 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. 

 

2. Комісії протягом грудня 2021 року: 

1) провести попередні випробування КСЗІ АС ЦНАП згідно з «Програмою 

та методикою попередніх випробувань»; 

2) за результатами проведених попередніх випробувань оформити 

протокол попередніх випробувань, акт про введення в дослідну експлуатацію та 

подати їх на затвердження міському голові; 

3) провести дослідну експлуатацію КСЗІ АС ЦНАП та підготувати акти 

про її завершення та завершення робіт зі створення КСЗІ АС ЦНАП, які подати 

міському голові на затвердження. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 


