
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

26.07.2013                                              Ужгород                                            № 286 

Про створення комісії по проведенню 
випробувань комплексної системи 
захисту інформації автоматизованої 
інформаційно-телекомунікаційної 
системи “Державний реєстр виборців” 
 
 Керуючись ст.55 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст. ст. 3, 11 Закону України “Про Державний реєстр виборців”, 
відповідно до вимог постанов  Центральної виборчої комісії від 20 грудня 2007 
№572 “Про вимоги до приміщень відділів ведення Державного реєстру 
виборців та про норми забезпечення засобами зв’язку, обладнанням, 
інвентарем, оргтехнікою”(із змінами, внесеними постановою Центральної 
виборчої комісії від 4 червня 2010 року №302), від 29 вересня 2009 року №137 
“Про  введення автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи 
“Державний реєстр виборців” у постійну (промислову) експлуатацію”, від 9 
квітня 2013 року № 73 “Про Порядок доступу органів ведення та регіональних 
органів адміністрування Державного реєстру виборців до бази даних 
Державного реєстру виборців”  та експлуатаційної документації комплексної 
системи захисту інформації автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної 
системи “Державний реєстр виборців”, яка затверджена Службою 
розпорядника Реєстру 30 червня 2011 року, з метою проведення випробувань 
комплексної системи захисту інформації автоматизованої інформаційно-
телекомунікаційної системи “Державний реєстр виборців” у відділі ведення 
Державного реєстру виборців: 
 

1.Створити комісію по проведенню випробувань комплексної системи 
захисту інформаційно-телекомунікаційної системи “Державний реєстр 
виборців” згідно з додатком. 

2. Випробування провести до 06.08.2013 р. 
3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Белякова Ю.В. 
 
 
Міський голова         В.Погорелов 
 
 
 



 
                    Додаток  
       до розпорядження міського голови 
       від 26.07.2013     №   286 
 
 
 
 
 

СКЛАД 
комісії по проведенню випробувань комплексної системи захисту  
інформації автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи 
“Державний реєстр виборців” 
 
 
Жирков Григорій Вячеславович           - начальник  відділу ведення Державного 
            реєстру виборців міської ради, голова 
               комісії 
 

Члени комісії: 
Терпак Тетяна Стапанівна                    - головний спеціаліст відділу ведення  
            Державного реєстру виборців 
 
Марошан Олександр Тивадарович      - головний спеціаліст відділу ведення  
            Державного реєстру виборців,   
            адміністратор безпеки 
 
Мудра Олександр Іванович                  - заступник начальника господарсько- 
            експлуатаційного відділу 
 
Білецький Олександр Степанович       - головний спеціаліст загального відділу 
 
 
 
 
Заступник міського голови       Ю.Беляков 
 
 
 
 


