
  

 

Конотопська міська рада 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 
 

від  10.01.2020 № 2-ОД 
м. Конотоп                                                                               

 

Про модернізацію автоматизованої системи взаємодії Центру надання 

адміністративних послуг Конотопської міської ради з підсистемою 

«Оформлення документів, що підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус Єдиної інформаційно-

аналітичної системи управління міграційними процесами Державної 

міграційної служби України» через мережу НСКЗ 

 

Відповідно ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконання вимог Закону України від 05.07.1994 №80/94-ВР «Про 

захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Закону 

України від 01.06.2010 №2297-VI «Про захист персональних даних», 

Положення про технічний захист інформації в Україні, затвердженого 

Указом Президента України від 27.09.1999 №1229/99 та інших нормативних 

актів з питань технічного захисту інформації в Україні та з метою перевірки 

працездатності комплексної системи захисту інформації автоматизованої 

системи взаємодії Центру надання адміністративних послуг міської ради 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 НСКЗ (далі – КСЗІ АС ЦНАП) та 

відповідності її вимогам інструкції з модернізації і оновлення компонентів 

ІТС: 

1.Провести модернізацію автоматизованої системи взаємодії Центру 

надання адміністративних послуг міської ради (далі – 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 України» через мережу НСКЗ з підключенням 2-х 

автоматизованих робочих місць, що розташована за адресою: Сумська 

область, м.Конотоп, пр.Миру,8. 

2.Комісії з технічного захисту інформації провести категоріювання АС 

ЦНАП. 

2.1.За результатами проведених робіт підготувати та затвердити акт 

категоріювання АС ЦНАП. 



 

3.Оформити та затвердити акт обстеження середовищ функціонування 

автоматизованої системи АС ЦНАП. 

4.Комісії для проведення попередніх випробувань та дослідної 

експлуатації провести попередні випробування КСЗІ АС ЦНАП згідно з 

«Програмою та методикою попередніх випробувань». 

4.1.За результатами проведених попередніх випробувань оформити та 

затвердити акт про введення у дослідну експлуатацію. 

4.2.Провести дослідну експлуатацію КСЗІ АС ЦНАП. 

4.3.За результатами проведеної дослідної експлуатації підготувати та 

затвердити акти завершення дослідної експлуатації та завершення робіт зі 

створення КСЗІ АС ЦНАП. 

5.Період проведення попередніх випробувань та дослідної експлуатації 

завершити до 03.02.2020. 

6.Про хід виконання інформувати до 10.02.2020. 

7.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова       Артем СЕМЕНІХІН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Марищенко 6-33-19 


