
         

 

 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                         
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

Від  13.01.2022                                             м. Бурштин                                                           № 5 

 

 

 
Про категоріювання приміщення  

відділу ведення Державного реєстру  

виборців Бурштинської міської ради,  

як об’єкта, де циркулює інформація  

з обмеженим доступом 

   
 Відповідно до вимог НД ТЗІ 1.6-005-2013 «Захист інформації на об’єктах інформаційної 

діяльності. Положення про категоріювання об’єктів, де циркулює інформація з обмеженим 
доступом, що не становить державної таємниці», «Технічного завдання на створення 

комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній 
системі Державний реєстр виборців» затвердженого постановою Центральної виборчої комісії 
від         29.05.2008 року № 39 (із змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії 

від 05.09.2016 року №383), листа Служби розпорядника Державного реєстру виборців 
Центральної виборчої комісії : 

 1. Утворити комісію з категоріювання приміщення відділу ведення Державного реєстру 
виборців Бурштингської міської ради, як об’єкта, де циркулює інформація з обмеженим 
доступом та розміщено технічні засоби Державного реєстру виборців (додається). 

 2. Комісії з категоріювання приміщення відділу ведення Державного реєстру виборців 
Бурштинської міської ради, як об’єкта, де циркулює інформація з обмеженим доступом та 

розміщено технічні засоби Державного реєстру виборців 13.01.2022 року провести відповідне 
категоріювання, про що скласти Акт категоріювання приміщення в якому здійснюється 
обробка інформації та розміщено технічні засоби Державного реєстру виборців.  

 3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження 
покласти на відповідального виконавця - відділ ведення Державного реєстру виборців 

Бурштинської міської ради. 
           4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючу справами виконкому 
міської ради Надію Кицелу. 

 
 

 
 
 

 
 

Міський голова                                                                                              Василь АНДРІЄШИН 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

                                                                                                          Додаток 
  до  розпорядження  

                                                                                                          міського голови 

  від 13.01.2022 № 5 
 

Склад 
комісії з категоріювання приміщення відділу ведення Державного реєстру виборців Бурштинської 

міської ради, як об’єкта, де циркулює інформація з обмеженим доступом та розміщено технічні 

засоби Державного реєстру виборців 
 

Кицела Надія Юліанівна - керуюча справами виконкому міської ради, 
голова комісії 
 

Коцур Микола Михайлович - начальник відділу ведення Державного 
реєстру виборців міської ради ,член комісії 

 
Михайлишин Марія Ярославівна - начальник юридичного відділу міської 

ради,член комісії  

 

Яцик Марія Павлівна - начальник загального відділу міської ради, 

член комісії 
 

Петровська Галина Богданівна - головний спеціаліст відділу ведення 

Державного реєстру виборців міської ради 
,член комісії 

 
Гудзь Роман Романович - головний спеціаліст з питань діяльності 

правоохоронних органів,оборонної та 

мобілізаційної роботи міської ради , член 
комісії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Керуючий справами виконкому  

міської ради Надія КИЦЕЛА 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



                           


