дЕснянськА рдйоннА в MIсTI ки€вI
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про проведення обстеження та категорiювання
примiщень вiддiлу ведення,.щержавного
ресстру
виборцiв {еснянськоi район"о1." MicTi Киевi - державноi адмiнiстрацii

,,Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiЬ>,
о-телекомунiкацiйних
та захисту iнформацi
i на об'сктах ;iнформа

доступом, що не становить держа"";i';:оrНН,:,'iж:S^],11;r""'ЖЁ:#
Адмiнiстрацii Щержавноi служби спецiального
зв'язку ,u ,u*".Ty iнформацii
Украrни вiд 15 квiтня 2о]13
року м 2l5, Технiчног,с завдання на створення
комплексноi системи захисту iнфо
телекомунiкацiйнiй системi <Держ

постановою I_{ентральноi
змiнами), з метою встано
обмеженим доступом, що

1, Утворити

тимчасову комiсiю з категорiювlання примiщень
вiддiлу
ведення Щержавного ре€стру виборцiв, як
об'ектiв, д* циркулюе iнформацiя з

не ..u"ou."ru o.p**Hoi тасмницi, в
Щеснянськiй

::,У::::,'У..1"-:'I"т:Y:
в MicTi Киевi державнiй
-що
районнiй
адмiнiстрацii
скJIад, що додаетъся.

2.

(да_тri

- Комiсiя) та затвердити

iT

KoMicii:

Провести обстеження примiщень вiддiлу веде)ння
виборцiв [еснянськоi районноi в MicTi К"."iЪ.ржавноi .щержавного реестру
адмiнiстрацii, в яких
здiйснюеться обробка iнформацii i
технiчнi
розмiщеЙ
засоби ,Щержавного
ре€стру виборцiв.
2. 1.

2

2.2. Виз;
Доступу до

i"6ffir,T:Tib;:TiЖ:''

З€lJIежНо

вiд правового режиму

вiрки, в TepMiH до 27 сiчня
2О22року,
головi .Щеснянськоi
районноi

"

,i.rl

го розпорядження покласти
на
MicTi Киевi державноi чдriМ.ЬuцiТ

Голова

Дмитро PATHIKOB

ЗАТВЕРДЖЕЕЮ

тимчасовоi KoMicii з категорiюв
РееСТРУ виборцiв,
оо]Ъпriu, о.
"n
доступом, що не становитъ
державно
в MicTi киЬвi

держ

МАIIIКIВСЪКА
Ольга Володимирiвна

кошовА
Вiкторiя BiKTopiBHa

РЕХВIАШВIЛI
Тетяна Петрiвна

ЖУкоВСъКА Яна

Володимирiвна

поФАтнА
Наталiя IBaHiBHa

рАдчЕнко
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керiвник апарату
.щеснянсыкоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii, голо"ч
*оЙi.ii;

началъник вiддiлу веденIlя
{ержавного реестру
виборцiв {еснянськоi-районноi'
в MicTi Киевi державноi
адмiнiсlрацii, заступник голови
KoMicii;

заступник н.аччьника вiддiлу
ведення Щержавного
реестру виборцiв {еснянс;коi
рЬйоr*rоi:
Киевi
державноi адмiнiстрацii, секретар
KoMicii; "

ii;ri

головний спецiалiст юридич'ого
вiддiлу Щеснянсъкот
районноi в MicTi Киевi д"р*чu"о;Г uдri"i.rрБrfr;

нач€чIъник

технологiй
-MicTi
Зiддiпу iнформацiйних
!еснянсъкоi районноi:
в
Киевi
державноi
адмiнiстрацii;

головниЙ спецiалiст з питань
роботи .Щеснянськоi районноi в MicTiрежимно-секретноi
Киевi
державноi

адмiнiстрацii.

Керiвник апарату
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