
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

З О  ЗУСР&Л? МЯ. смт Новопсков №

Про створення комісії по проведенню 
експертних випробувань комплексної системи 
захисту інформації автоматизованої 
інформаційно-телекомунікаційної системи 
«Державний реєстр виборців» Новопсковської 
районної державної адміністрації Луганської 
області

Відповідно до ст.ст. 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
Закону України «Про Державний реєстр виборців», Типової програми та методики проведення 
випробувань органу ведення Державного реєстру виборців, з метою забезпечення перевірки 
стану функціонування комплексної системи захисту інформації автоматизованої інформаційно- 
телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців» на рівні відділу ведення Державного 
реєстру виборців апарату райдержадміністрації:

1. Створити комісію по проведенню експертних випробувань комплексної системи 
захисту інформації автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний 
реєстр виборців» відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації 
(надалі за текстом - комісія), затвердити її персональний склад та Положення про неї, що 
додаються.

2. Голові комісії Черняк Л.В.:
2.1. Експертні випробування комплексної системи захисту інформації відділу ведення 

Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації провести до 2 листопада 2017 року;
2.2. Інформацію про результати випробувань надати відділу адміністрування 

Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації та голові райдержадміністрації до 
06 листопада 2017 року.

3. Розпорядження голови райдержадміністрації від 14.05.2012 № 232 визнати таким, що 
втратило чинність.



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови
райдержадміністрації

З ом аР5м Ц £Ртх № &&С

Склад
комісії по проведенню експертних випробувань комплексної системи захисту інформації 

автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців» 
у відділі ведення Державного реєстру виборців апарату Новопсковської районної 

державної адміністрації Луганської області

Черняк Л.В. - керівник апарату райдержадміністрації, голова комісії;

Члени комісії:

Новіков Д.В. - начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату
райдержадміністрації;

Шепітько І.П. - начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації;

Заволодько А.О. - головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців
апарату райдержадміністрації;

Воронцов Д.О. - головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців
апарату райдержадміністрації.

Керівник апарату 
районної державної 
адміністрації Л.В. ЧЕРНЯК



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації
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ПОЛОЖЕННЯ

про комісію по проведенню експертних випробувань комплексної системи захисту 
інформації автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний 

реєстр виборців» Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області

1. Комісія по проведенню експертних випробувань комплексної системи захисту 
інформації автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр 
виборців» Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області (далі за 
текстом - комісія) є тимчасово діючим консультативно-дорадчим органом, що створюється 
головою райдержадміністрації з метою забезпечення перевірки стану функціонування 
комплексної системи захисту інформації автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної 
системи «Державний реєстр виборців» на рівні відділу ведення Державного реєстру виборців 
апарату Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області.

2. У своїй діяльності комісія керується ст. ст. 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», Законом України «Про Державний реєстр виборців», Типовою 
програмою та методикою проведення випробувань комплексної системи захисту інформації 
автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців».

3. Основними принципами роботи комісії є додержання вимог чинного законодавства, 
колегіальність в прийнятті рішень та їх обгрунтованість.

4. Основними завданнями комісії є проведення експертних випробувань комплексної 
системи захисту інформації автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи 
«Державний реєстр виборців».

5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
встановлює достатність прийнятих організаційних заходів для реалізації вимог 
нормативно-правових актів, державних та відомчих документів з питань захисту 
інформації, перелік яких надано в технічному завданні на створення комплексної 
системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікацій системі 
«Державний реєстр виборців»;
встановлює достатність технічних рішень, прийнятих у ході технічного проектування, 
для виконання вимог технічного завдання;
встановлює відповідність побудованої комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) 
проектній документації та здійснює перевірку реалізації проектних рішень; 
перевіряє працездатність КСЗІ та визначає її готовність до експлуатації.

6. Склад комісії затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

7. Основною формою роботи комісії є проведення експертних випробувань: встановлює 
достатність прийнятих організаційних заходів для реалізації вимог нормативно-правових актів, 
державних та відомчих документів з питань захисту інформації, перелік яких надано в 
технічному завданні на створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій 
інформаційно-телекомунікацій системі «Державний реєстр виборців»; встановлює достатність 
технічних рішень, прийнятих у ході технічного проектування, для виконання вимог технічного 
завдання; встановлює відповідність побудованої комплексної системи захисту інформації



(КСЗІ) проектній документації та здійснює перевірку реалізації проектних рішень; перевіряє 
працездатність КСЗІ та визначає її готовність до експлуатації.

8. Результати випробувань КСЗІ автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної 
системи «Державний реєстр виборців» (АІТС ДРВ) підсистеми рівня органу ведення Реєстру за 
цією типовою програмою оформляються протоколом випробувань. Протокол випробувань 
підписується членами комісії, до складу якої залучаються працівники органу ведення реєстру 
(ОВР), яка здійснює оформлення протоколу експертних випробувань у двох примірниках, один 
з яких надсилається Розпоряднику Реєстру (РР).

За наявності зауважень до порядку, ходу, результатів, методики, інтерпретації 
результатів тощо кожний член комісії ОВР має право викласти у протоколі свою окрему думку 
щодо результатів виконаних ним робіт.

У разі необхідності за результатами випробувань складається перелік виявлених 
недоліків та порушень, а також надаються рекомендації щодо їх усунення.

Якщо під час проведення випробувань виявлено недоліки, що не призводять до 
порушення встановленого рівня захищеності інформації, можуть бути рекомендовані такі 
заходи:

- усунення недоліків у процесі проведення випробувань;

- припинення випробувань на час, потрібний для усунення виявлених недоліків.

Після усунення недоліків, виявлених у ході випробувань, випробування продовжуються, 
окремі види перевірок можуть повторюватися.

9. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснює відділ ведення Державного 
реєстру виборців апарату райдержадміністрації.

Керівник апарату 
районної державної 
адміністрації Л.В. ЧЕРНЯК


