
  Україна 
Знам’янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від    22    липня  2015 р.                                             № 91 
 

м. Знам`янка 
 

 

Про організацію дослідної експлуатації  

комплексної системи захисту інформації 

в автоматизованій системі класу “1” 

 

 

       Відповідно до Закону України “Про захист інформації в автоматизованих системах”,  

Указів Президента України від 18 вересня 2002 року № 836 “Про заходи щодо забезпечення 

інформаційної безпеки держави”, від 27 вересня 1999 року №1299 “Про Положення про 

технічний захист інформації в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 

1997 року № 1126 “Про затвердження Концепції технічного захисту інформації в Україні“, 

керуючись п.20  ч.3  ст.42  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”: 

 

1. Утворити комісію з проведення дослідної експлуатації комплексної системи захисту 

інформації в автоматизованій системі класу “1” 4  категорії виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради згідно з додатком. 

2. Комісії з проведення дослідної експлуатації комплексної системи захисту 

інформації в автоматизованій системі класу “1” 4  категорії виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради: 

  провести дослідну експлуатацію комплексної системи захисту інформації в 

автоматизованій системі класу “1” 4  категорії; 

 скласти та затвердити  Акт за результатами дослідної експлуатації 

комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі класу 

“1” 4  категорії. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами 

(секретаря) виконкому Меренкову Л.І.. 

 

 

 

     

    Міський голова      І.Крижановський 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 



 

 

Додаток  

       до  розпорядження міського голови 

       від        липня 2015 р. №  

 

                                                               

Комісія 

з проведення дослідної експлуатації комплексної системи захисту інформації  

в автоматизованій системі класу “1” 4  категорії виконавчого комітету  

Знам’янської міської ради: 

 

 

                                        Голова комісії: 

 

 Меренкова  

 Лілія Іванівна                        - керуюча справами (секретар)    

      міськвиконкому. 

 

                                         Члени комісії: 

     

 

 Балан Сергій Миколайович   - завідувач сектору з питань надзвичайних 

       ситуацій, охорони праці, екології та   

      благоустрою міста УМА та ЖКГ; 

 

 Головченко 

 Анатолій Володимирович   - старший інспектор з оборонної  

      і мобілізаційної роботи відділу 

       інформаційної діяльності та комунікацій  

      з громадськістю; 

 

 Денисов  

 Олександр Миколайович          - начальник відділу ведення Державного 

                                                                     реєстру виборців; 

 

 Тесленко  

 Ірина Володимирівна   - головний спеціаліст відділу ведення 

        Державного реєстру виборців. 

 

 
 

    

 

Секретар міськвиконкому                                                           Л.Меренкова 

         

 

                      
                                                                                                 


