
                                                                                                         
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

Від  04.12.2020                                           м. Бурштин                                                          № 438 

 

Про створення комісії з випробувань 

комплексної системи захисту інформації  

автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної 

системи «Державний реєстр виборців»  
 

 Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні” , 

на виконання листа Центральної виборчої комісії від 23.11.2020 № 21-28-4789, 

у зв’язку з видачею Державною службою спеціального зв’язку та захисту 

інформації України експертного висновку до Атестату відповідності 

комплексної системи захисту інформації автоматизованої інформаційно-

телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців»  зареєстрованого            

01 жовтня 2020 року за №22035, згідно з Типовою програмою та методикою 

проведення випробувань органу ведення Реєстру: 

1. Утворити комісію з випробувань комплексної системи захисту інформації  

автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр 

виборців» у відділі ведення Державного реєстру виборців міської ради 

(додається). 

2. Комісії з випробувань комплексної системи захисту інформації  

автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр 

виборців» провести 15 грудня 2020 року у відділі ведення Державного реєстру 

виборців міської ради випробування. 

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження від 02.11.2017р № 437 

«Про створення комісії для проведення експертних випробувань комплексної 

системи захисту інформації автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної 

системи «Державний реєстр виборців». 

4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 

розпорядження покласти на головного відповідального виконавця - відділ 

ведення Державного реєстру виборців міської ради. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами 

виконкому міської ради Надія Кицела. 

    

Міський голова                                           Василь Андрієшин 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови 

«04»12.2020 № 438 

 

 

СКЛАД 

комісії з випробувань комплексної системи захисту інформації  

автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи 

«Державний реєстр виборців» у відділі ведення Державного реєстру 

виборців міської ради 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по-батькові Посада 

1 Стасько Ростислав 

Богданович   
Перший заступник міського  голови, 

голова комісії 

2 
 

Кицела Надія Юліанівна 
 

Керуючий справами виконкому міської                                 

ради 

3 Коцур Микола Михайлович Начальник відділу ведення 

Державного реєстру виборців міської 

ради                    

4 Петровська Галина Богданівна Головний спеціаліст  відділу ведення 

Державного реєстру виборців міської 

ради, адміністратор безпеки відділу 

5 Коваль Василь Анатолійович Системний адміністратор 

організаційного відділу міської ради 

 
 

 

 

                                 
 


