
 

 
10.12.2017            № 887 

 

Про міську Програму захисту 

інформації Державного реєстру 

виборців на 2018 рік 

 
 

З метою комплексного підходу до розв’язання проблем щодо захисту 

інформації Державного реєстру виборців, на виконання законів України «Про 

Державний реєстр виборців», «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних», постанов 

Центральної виборчої комісії від 20 грудня 2007 року № 572 «Про вимоги до 

приміщень відділів ведення Державного реєстру виборців та регіональних 

відділів адміністрування Державного реєстру виборців та про норми 

забезпечення засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою», 

керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за 

погодженням з постійними комісіями, міська рада 

 

вирішила: 

 

 1. Затвердити міську Програму захисту інформації Державного реєстру 

виборців на 2018 рік,  (далі – Програма), що додається. 

  
 2. Фінансовому відділу міської ради передбачити кошти на реалізацію 
заходів Програми у межах наявних фінансових ресурсів. 
  

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами 
міської ради С. Видай  та постійну комісію  з питань бюджету та економічного 
розвитку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова        Роксолана  Джура 
 

 

 

 



 

 

 

 

Міська програма 

захисту інформації Державного реєстру виборців 

на 2018 рік 

 

Загальні положення 

 Програма захисту інформації Державного реєстру виборців на 2018 рік 

розроблена у відповідності до законів України «Про Державний реєстр 

виборців», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах», «Про захист персональних даних», постанов Центральної виборчої 

комісії від 20 грудня 2007 року № 572 «Про вимоги до приміщень відділів 

ведення Державного реєстру виборців та регіональних відділів адміністрування 

Державного реєстру виборців та про норми забезпечення засобами зв’язку, 

обладнанням, інвентарем, оргтехнікою», від 09 квітня 2013 року № 73 «Про 

порядок доступу органів ведення Державного реєстру виборців до бази даних 

Державного реєстру виборців», «Технічного проекту комплексної системи 

захисту інформації органу ведення державного реєстру виборців в 

автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі «Державний реєстр 

виборців», погодженого Державною службою спеціального зв’язку та захисту 

інформації України 30 червня 2011 року. 

 

Обґрунтування необхідності прийняття Програми 

Реалізацію права голосу, яке передбачене статтею 70 Конституції України, 

на території Бурштинської міської ради забезпечує відділ ведення Державного 

реєстру виборців Бурштинської міської ради шляхом постійного ведення бази 

даних виборців Бурштина та села Вигівка та включення їх до списків під час 

виборів. Порядок доступу до бази реєстру та перелік дій щодо його ведення 

чітко регламентовані відповідними постановами ЦВК та нормативними 

документами Державної служби спецзв’язку та захисту інформації України. 

Зазначені документи передбачають обов’язкове встановлення в приміщеннях 

органів ведення Державного реєстру виборців автоматизованих систем 

охоронної та пожежної сигналізації, а також систем кондиціонування. В 

приміщенні відділу ведення Державного реєстру виборців Бурштинської 

міської ради знаходиться комп’ютерна техніка, надана міській раді в тимчасове 

користування Центральною виборчою комісією, загальною балансовою 

вартістю 88,7 тис. грн. Крім того, для нормального функціонування окремих 

елементів зазначеного обладнання (а саме маршрутизатора із модулем 

криптозахисту) потрібно підтримувати сталий температурний режим. У 

листопаді 2013 року припинилося фінансування ЦВК на виконання ремонтних 

робіт маршрутизаторів (заміна на нову модель) за рахунок Державного 

бюджету. Для ремонту (заміни) маршрутизатора необхідно передбачити кошти 



у міськом бюджеті. Вартість нових моделей маршрутизатора орієнтовно 

становить 150 тис. грн. 

Таким чином, виділення коштів для встановлення системи кондиціонування 

забезпечить виконання вимог Центральної виборчої комісії та Держспецзв’язку 

щодо реалізації Комплексної системи захисту інформації сприятиме 

довготривалому функціонуванню, збереженню отриманої від ЦВК 

комп’ютерної техніки та створить умови для заощадження значних фінансових 

ресурсів міського бюджету. 

Мета Програми 

Виконання вимог Комплексної системи захисту інформації, гарантій 

захисту та безпеки персональних даних виборців, матеріально-технічного стану 

при організації ведення реєстру виборців, виконання вимог законів України 

«Про Державний реєстр виборців», «Про захист інформації в автоматизованих 

системах», постанов Центральної виборчої комісії 20.12.2007 № 572 «Про 

вимоги до приміщень відділів ведення Державного реєстру виборців та 

регіональних відділів адміністрування Державного реєстру виборців та про 

норми забезпечення засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою», 

від 09 квітня 2013 року № 73 «Про порядок доступу органів ведення 

Державного реєстру виборців до бази даних Державного реєстру виборців» та 

«Технічного проекту комплексної системи захисту інформації органу ведення 

державного реєстру виборців в автоматизованій інформаційно-

телекомунікаційній системі «Державний реєстр виборців», погодженого 

Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України 30 

червня 2011 року. 

Основні завдання програми 

 

- виконати вимоги Центральної виборчої комісії та Держспецзв’язку щодо 

реалізації Комплексної системи захисту інформації Державного реєстру 

виборців; 

- забезпечити довготривале функціонування та збереження отриманої від 

ЦВК техніки. 

Фінансове забезпечення Програми 

Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюватиметься за рахунок 

коштів міського бюджету відповідно до статті 25 Закону України «Про 

Державний реєстр виборців». Орієнтовний обсяг фінансування Програми 

становить 20 тис. грн., в тому числі: придбання системи кондиціонування — 12 

тис. грн.; монтаж системи кондиціювання — 3 тис. грн, блок безперебійного 

живлення маршрутизатора із модулем криптозахисту ---4 тис.грн., стабілізатор 

напруги для комунікаційної шафи-1тис.грн 

 

 


