
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

08 лютого 2022 року м. Бережани № 27-р 

 

Про призначення комісії щодо проведення 

обстеження середовищ функціонування та 

категоріювання приміщення типового 

робочого місця Користувача ІТС ЄДР 

 

Для забезпечення підключення до КСЗІ ІТС ЄДР типового робочого місця 

Користувача ІТС ЄДР за {інв./ серійний} №101460132/PC1NT35M, що 

розташований у приміщенні №1: 

 

1. Призначити комісію щодо проведення обстеження середовищ 

функціонування та категоріювання приміщення типового робочого місця 

Користувача ІТС ЄДР у складі:  

Голова комісії:  
Провідний спеціаліст інформаційних технологій та захисту інформації 

міської ради Маланчук Михайло Васильович. 

Члени комісії:  

Начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг» міської ради 

Вітковська Ольга Ярославівна; 

Керуючий справами (секретар виконавчого комітету) Гончар Петро 

Васильович; 

Спеціаліст першої категорії відділу «Центр надання адміністративних 

послуг « міської ради Замойська Ірина Василівна. 

2. Комісії в термін з «08» лютого 2022 року по «09»лютого 2022 року 

провести категоріювання приміщення, де розміщене типове робоче місце 

Користувача ІТС ЄДР, скласти «Акт категоріювання об’єкта 

інформаційної діяльності типового робочого місця користувача 

інформаційно-телекомунікаційної системи Єдиного державного реєстру 

транспортних засобів» та подати його на затвердження. 

3. Комісії в термін з «09»лютого 2022 року по «11» лютого 2022 року 

провести обстеження середовищ функціонування типового робочого місця 

Користувача ІТС ЄДР, скласти «Акт обстеження середовищ 

функціонування типового робочого місця користувача інформаційно-

телекомунікаційної системи Єдиного державного реєстру транспортних 

засобів» та подати його на затвердження. 



4. Службі захисту інформації забезпечити заходи щодо встановлення, 

налаштування комплексу технічних і програмних засобів на типовому 

робочому місці Користувача ІТС ЄДР та скласти Акт з інсталяції та 

налаштувань програмних засобів та КЗЗ Користувача ІТС ЄДР. 

5. Службі захисту інформації надати на затвердження документи, необхідні 

для проведення робіт щодо підключення Користувача ІТС ЄДР до КСЗІ 

ІТС ЄДР та повідомити про готовність до проведення випробувань. 

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Марію ЛУК’ЯНОВУ. 

7. Розпорядження довести до відома вище зазначених осіб. 

 

 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК 


