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КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РМОШrД ДЕРЖАВНА АД4IНIСТРЩUI

РОЗПОРЯДЖЕ,ННЯ

Про всmановлення сmапrусу
пралwiщення з обмееrcенам dосплупом
mа заmверdнсення поряdtЕ dосtttупу
do прuмitцення вiddiлу веdення
,,Щ ермсавно zo р е€сmру в аб ор цiв

З метою забезпеченнrI захисry бази даних ,Щержавного реестру
виборцiв вiд несанкцiонованого досryщ. та забезпечення належних умов
роботи вiддiлry ведення ,Щержавного реестру виборцiв, вiдповiдно до Законiв
Украrни lrПpo ,Щержавний реестр виборцiв", "Про захист iнформацii в

iнфорйацiйно-телекомунiкацiйних системах", керуючись постановами

Щентоальноi,зиýоучоi KoMicii вiд 20 грудня 2ОО7 року Jф572 "Про вимоги до
прийiШенъ, вiцiлiв ведення ,Щержавною реестру виборцiв та регiональних;,
органiв,,, адмiпiстрування ,Щержавного реестру виборцiв та про норми
заб_е3печеlдlд,засобами зв'язку, обладнанням, iHBeHTapeM, оргтехнiкою" (зi

змiнами), вiд 9 квiтня 20tЗ polry J\Ъ73 "Про порядок доступу органiв ведення

та регiональних органiв адмiнiстрування .Щержавного реестру виборцiв до
бази даних Щержавного реестру виборцiв" (зi змiнами) та експJIуатацiйноТ

доIqrментацii на комплексну систему захисry iнформацii AITC ШВ: ' 
о

1. Встановити статус примiщення з обмеженим доступом до ,

примiщення вiддiлу ведення Щержавною реестру виборцiв апарату Кам'янка-
Бузькоi райдержадмiнiстрацii, яке знаходитъся за адресою: м.Кам'янка-
Бузька, вул.Незалежностi, 27 , ка6. ЗА.

2. Затвердити порядок досryгrу до примiщення вiддiлry веденнrI

,,Щержавною реестру виборцiв апараry Кам'янка-Бузькоi районноi державноi
адмiнiстрацiТ згiдно з додатком 1.

З. Затвердити правила пропускного режиму до примiщення вiддiлу
веденнjI,Щержавного реестру виборцiв апараry Кам'янка-Бузькоi районноТ
державноТ адмiнiстрацii згiдно з додатком 2.
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4. ЗатвеРдитИ перелiК осiб, якi маюТь правО доступУ до шримlщення

вiддirry ведення,Щержавного реестру виборцiв апарату Кам'янка-Бузъкоi

районнот державнот адмiнiстрацii згiдно з дод€Iтком 3.

5. Вважати таким, що втратило чиннiсть розпорядження голови

Кам' янка-БузькоТ районноТ державноi адмiнiстрацii вiд 2 1 . 07.2008р, Jф5 1 3,

6. Контролъ за виконаннrIм розпорядженнrI покJIасти на керiвника

апарату районноi державноi адмiнiстрацii Л.височанську.

ник голови А.С.Вашкiвський
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,Щодаток 1

до розпорядженнlI голови

районн9i державноi адмiнiiстрацii
ъiд "/А

,Р 201'8 року
J\ъ

ап арату Кам' я нка-Бузькоi ра йд ержад м iH iстрацiТ

1.1. Щей Порядок розроблено вiдповiдно до Законiв УкраiЪи "Про
.Щержавний реестр виборцiв", "Про захист iнформацii в iнформацiйно-
телекомунiкацiйних системах", постанови Щентральноi виборчоi KoMiciT вiд
20.t2.2007p. N9572 та з метою забезпечення захисту Реестру, захисту
цiлiсностi бази даних Реестру, його апаратного та програмного забезпеченнlI,
достовiрностi даних Реестру, захисry Реестру вiд несанкцiонованого доступу,,
незаконною використання, незаконного копiювання, cTBopeHHrI, знищення
даних Реестру, безпеки персонЕtJIьних даних виборцiв.

|.2. Захищенiсть,Щержавного реестру виборцiв (далi - Реестр) передбачае
забезпечення захисту бази даних Реестру вiд несанкцiонованого доступу та
зловживаннrI досryпом, вiд незаконного використаннrI персон€rльних даних
Реестру, порушення цiлiсностi бази даних Реестру та його апаратного захисту
iнформацii, вiдповiдних органiзацiйно-правових заходiв та встановлення
юридичноi вiдповiдальностi за порушення захищеностi Реестру.

1.3..Що примiщення вiддiлу ведення.Щержавного реестру виборцiв (даrri-
вiддiл) застосовуються правила, або режим, встановленi дJuI примiщень з
обмеженим доступом. Ще примiщення повинно бути облаштоване
однорубiжною охоронною сигналiзацiею та обладнане системою ангоматичноi
пожежноi сигналiзацii. На BiKHax встановленi металевi решiтки. Примiщення
обладнуеться дверима з кодовим замком або двома механiчними замками.

1.4. Перелiк осiб, якi мають право доступу до примiщення, визначаеться
начальником вiддirry ведення .Щержавного реестру виборцiв i затверджуеться
головою районноi державноi адмiнiстрацiТ.

2. Порядок доступу до примiщення вiддiлу ведення Щержавного
ре€стру виборцiв

2. 1 .Начальник вiддirry:
мае безперешкодний досryп та перебування у примiщеннi вiддiлry;
мае безперешкодний досryп до всiсi iнформацii, яка стосусться

виконаннrI повноважень вiддirгу.
2.2. Спецiалiсти вiддirгу мають безперешкодний доступ та перебуваннrI в

примiщеннi вiддiлу, де знаходяться ixHi робочi мiсця, у робочий час та дJuI
виконання cBoik службових обов'язкiв. .Щосryп та перебування спецiалiстiв у

1.Загальнi положення

примiщеннi вiддirry. в неробочий час здiйснюеться
начаJIьника вiддiлу.

2.3.Особи, визначенi начальником вiддirry як TaKi,

досryггу до примiщень вiддiлу без особистого дозвоJIу

Порядок доступу
до примiщення вiддiлу ведення,Щержавного ре€стру виборчiв

ТlЛЬКИ З ДОЗВОJIУ

що якi мають право
начa}JIьника вlддlлу,



допускаються в примiщення безперешкодно, аJIе у супроводi вiдповiдалъною

гlрацiвника вiддirгу.
2.4. Про перебування В примiщеннi вiддirry осiб, якi маютъ право доступу

до примiщЪнъ вiддiлгу без особистого дозвоJIу начzUIъника вiддiлу, .ше у
.уrrро"одi вiдповiдчtJlъною працiвника вiддiлу, вiдповiдальним працiвником, у
.уrrро"олi якого перебували з€вначенi особи, у той же день повiдомляетъся

нач€IJIьнику вiддiлу.
2.5. Iншi посадовi особи, працiвники Кам'янка-БузъкоТ

райдержадмiнiстрацii, представники органiв' виконавчоi влади та мiсцевих

Ърганiзацiй .rопй"""их партiй, депутати мiсцевих рад, а також технiчнi

працiвники при викоЕаннi своiх обов'язкiв та повноважень можутъ перебувати

в^ примiЩеннi вiддirry тiльки з дозволу начальника вiддiлу та в супроводi

вiдповiдалъного працiвника вiддiлу.
2.6 . tIрибирання примiщень вiддirry здiйснюетъся техпрацlвником тlльки

пiд наглядом вiдповiдалъного lrрацiвника вiддiлу.
2.7. У разi надзвичайних сиryацiй досryп до примiщення вiддiлry мають

юлова районноi державноi адмiнiстрацiТ та керiвник апарату районноi

державноi адмiнiстрацii.
2.8. Перебування iнших осiб, не вк€ваних в птт.2.2-2.6 в приМiщеннrlХ

вiддiлу забороняеться. У виключних виrrадках, При службовiй необхiдностi,.

.rер"бу"а"няiнших осiб в примiщеннях вiддilry може здiйснювжися тiльки з

дозволу начаJIьника вiддiлгу та у супроводi вiдповiдального працiвника вiддirry.

Z.9. особ истий прийом прийом виборчiв, представникiв органiв

виконавчоТ влади, полiтйчних партiй та iнших осiб при зверненнi Тх до вiддiлу

веденнrI ,Щержавного реестру виборцiв, началъник вiддiлу веде у примiщеннi

вiддiлу . .u.rо.уванням системи розмежування достуtIу до бази даних
Реестру.

3. Заходи щодо захисту бази даних Ресстру вiд несанкцiонованого

доступу.-З.t. 
При перебуваннi у примiщеннi вiддirry осiб, з€вначених в пп.2.з,2.5-

2.9,rлратцiвники вiддiлу зобов'язанi прийняти заходи з метою унеможливлення
ознайомЛеннЯ cTopoHHix осiб з iнформацiею, яка виводиться на монiтори

працiвникiв. t

з.2.особи, якi зазначенi у цьому Порядку та iншi особи не маютЬ права

самостiйно ознайомлюватися з iнформацiею, яка мiститься в базi даних
Ресстру, самостiйно працювати на комп'ютерах та оргтехнiцi вiддiлу, вимагати

вiд працiвникiв вiддirry Еадати Тм можливiсть ознайомлення з базою даних та

здiйснюватИ iншi дii з метою несанкцiонованого достуtry чи оволодiння

iH ф ОРМ аЦ'ffi 

"fff##lЪi,ЁliJ rають пр ава р оз голо пIувати i нф ормацiю, яка

мiститьсrу B*i даних Реестру, на пiдставахта у спосiб, що не передбаченi

Законом Украiни "Про ,Щержавний реестр виборчiв" та передавати вiдомостi,

необхiднi для достуttу до Реестру, iншим особам.
з.4. Начальник .вiддirгу ведення ,щержавною реестру виборцiв мас право

надавати iнформацiю та ознайомлювати. з перQонЕIJIьними даними виборцiв,

що мiстят"." 
" 

базi даних Реестру, в обсязi та порядку, встановленому Законом

УкраТни "Про ,Щержавний реестр виборцiв".



, 3.5. Забороняеться виносити з примiщень вiддiлу ведення 
'щержавного

реестру виборчiв та використовувати не за призначеннrIм комп'ютери та

ьргтехнiлсу вiддirry без письмовою дозвоJry нач€шIьника вiддiлу. ЗаборонrIеться

копiювання чи вивантаженнrI програмного забезпечення бази Реестру чи ii
частини з комп'ютерiв вiддiлу без дозволу начальника вiддirry.

з.6. Вся доIqrментацiя та елеюроннi Hocii, якi мiстять iнформацiю бази

даних Реестру, повиннi зберiгатися в сейфi або в мет€UIевiй шафi в примiщеннi
вiддiлу. Виносити документацiю та електроннi Hocii, якi мiстять iнформацiю

базИ дu"r" Ресстру, з примiЩеннЯ вiддiлУ абО направJuIти iх до органiв

виконавчоi влади та мiсцевого самоврядування, органiзацiй, установ,
пiдприемств без письмового дозволу начаJIьника вiддiлу не дозволяетъся.

4. Вйповiдальнiсть за порушення вимог законодавства по

забез печенню захисту,Щержавного ре€стру виборчiв
4.1 . Начальник вiддiлу:
- несе персонzrльну вiдповiдальнiсть

забезпеченню захиIценостi Реестру вiдповiдно до законодавства.
повноваженъ, зберiгання iнформацii з

4.2. Посадовi та
вiдповiдалънiсть:

- за порушеннrI правил достугry до Реестру, порядкУ використання,

iнформацiт Реестру, порядку копiювання бази даних Реестру чи il частини;

обробку даних Реестру на пiдставi або у спосiб, не переДбачениХ

законом Украiни о'про 
,щержавний реестр виборчiв" та iншими законами,

рiшеннями розпорядника Реестру, прийнятими вiдповiдно до вищевк€ваного

закону;
- за невиконання або неналежне виконаннrI своiх службових обов'язкiв,

пов'язаних iз забезпеченнrIм
персон€tлъних даЕих Реестру;

повноти, цiлiсностi, захисту та безпеки

- за умисне порушення захисту Реестру, умисну передачу вiдомостей,

необхiдних дJUI достуtry до Реестру, iншим особам на пiдставахтау спосiб, не

передбаченi вищевк€lзаним та iншими законами, рiшеннями розпорядника
Ресстру (IщK), прийнятими вiдповiдно до вищевк€ваного закону.

4.3. фомадяни несуть вiдповiдальнiсть: 9

за несанкцiонований досryп до Реестру; {

за несанкцiоноване копiюваннjl, розповсюдження та викоРистаннЯ

полiтичною партiею копii бази даних Реестру чи частини дJIя цiлей,отриманоi полiтичною партiею копri бази даних Реестру чи частини дJ

не передбачених Законом УкраiЪи * Про ,Щержавний реестр виборцiв".
4.4.За порушеннrI захисту Ресстру - несанкцiонованою доступу або

цо забезпеченню, в межах cBoix
обмеженим досryпом та по

сrryжбовi особи вiддilгу несуть персональну

Л.П.Височанська



Додаток 2

до розпорядження голови

, шрАвилА
пропускного режиму до вцдiлу ведення,Щержавного ресстру виборчiв

urrupury Кам о янка-Бузькiй райдержадмiнiстрацii
1. цi Правиiа розроблено вiдповiдно до Закону УкраiЪи ,,ПРо Щержавний

ресстр виборчiв" та постанови I-PK вiд20.|2.2007 J\b 572.- 
1. Правила встановлюють ocHoBHi вимоги щодо органiзацii та оформлення

достугý/ громадян до примlщеннrl вiддirry ведешш ,ЩеРЖаВНОГО РееСТРУ ВИбОРUiВ

u.ruрф р Jйд.р*uдмiнiсiрачii.- 
з. на пiдставi цих Пъавил вiддiл веденIuI .щержавного ресстру виборчiв апарату

райдержадмiнiстрацii здiйснюе розробrqу :очмативних доtсумеrrгiв, ,. що

4. До сrryжбового примiщ."rr, Ъiддirry ведення ,Щержавного реестру виборчiв

апарату раидержадмiнtстрацll застосовуються правила або режим, встановлен1 для

,rр"Ъiййь з обмеженим до"ryrrоr. ili примiщення повиннi бути облаштованi

однорубiжною охоронною сигналiзацiсю iu обладнаннi системою авгоматичноi

пожежноi сигналiз ацii. Щверi примiщень обладнуються кодовими замками,

, 5. Перелiк. осiб, якi мають_ право доступу до цих примiщень, визначасться

начаJIъником, вtддiлу веденнlI .Щержавного ре€стру виборчiв i затверджуеться

головою райдержадмiнiстрацiT.- ", б.,,,працьнй; вiддiлry зобов,язанi пiдтримувати сrryжбовi примiщення та

,n;й";;,'"*Тв-'них знаходиться, в нilJIежному технiчномУ i caHiTaPHoIvtY cTaHi,

дотриЙуВtrпйся ц,равил технiки безпеки пiд час роботи з обладнанням i побутовими

придадами,-,а тако.к правил пожежноi безпеки; сприJIти oxopoHi примiщень i майна

та запобiiати його руйнуванню або розкраданню,
,"i.rення побочо liрити зачиненн,I7, Пiсля закiнчення робочого днrI працiвники повинн1 переЕ

BiKoH у них, вiдключення вiд електромережi апаратури i побутових приладiв та

вимкненнlI освiтrповальних приладiв.
8. Вiдчинення працiвниками примiщення проводиться шляхом зIUIття з

охорони та пiсля ,r.р.uфп" цiлiсностi замкiв на вхiдних дверях. 
q

9. У разi виявленнrI порушенIuI цiлiсностi замка вхiдних дверей слryжбове

примiщення вiдчиняеться комiсiею, ящ очолю€ наччшьник вiддiлry, За результатами

огJIяду примiщення комiсiсю скJIадаеться акт,
працiвник, якииio. У разi виявленIU{ вiдсутностi майна або його руйнуванIш працlвник, якии

вiдчинив сrryжбове примiщеннrl, мас негайно повiдомити свого безпосереднього

перебування iнших
начальника вiддiлуосiб в примiщеннях вiддiлry може здiйснюватися тiльки з дозвоJry

,u у .у.rроводi вiдповiдального працiвника вiддiлу,

Керiвник апарату
Кам' янка-Бузькоi райдержадмiнiстрацii Л.П.Височанська
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Перелiк осiб,
якi мають право досryпу до примiщення

вiддiлу ведення .Щержавного ре€стру виборчiв
апарату Ка м' я н ка-Бузь коТ ра йд ержад мiнiстрацii

Додаток 3

до розпорядження юлови
районноТ державноi адмiнiстрацiТ

Керiвник апараry

Посада П.I.П. працiвникао
який обiймас посаду

1 . Голова райдержадмiнiстрацii Кирилич Володимир Iгорович

2, Керiвник апарату

раидержадмlнlстрац11

Височанська Любов Петрiвна

. -;]]:.l]:! i :l:] : ];,,,.] , ], ].]' ,] . 
.

3. НачалБник вiддiлу ведення

,.Щержавного реестру виборцiв
леськiв ольга Михайлiвна

4. Головний спецiалiст вiддiлу
веденнrI,Щержавною реестру
виборчiв

Улiцка Оксана Михайлiвна

5. Провiдний спецiалiст вiддiлry
ведення,Щержавного реестру
виборцiв

Левицъка Ганна Вячеславiвна

Кам'янка-Бузькоi райдержадмiнiстрацii Л.П.Височанська
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