
 
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

міського голови 
 
 

від 21.09.2021  № 128р       
м. Краматорськ      
 
Про утворення комісії для обстеження 

вузлового центру обробки даних 
 

У зв’язку з кадровими змінами та зміною місцезнаходження автоматизованої системи 

містобудівного кадастру Донецької області (АС МБК ДО), для подальшої її експлуатації, у 

тому числі комплексної системи захисту інформації (КСЗІ), та для виконання робіт з 

обстеження середовища функціонування системи, проведення попередніх випробувань та 

дослідної експлуатації КСЗІ з метою отримання атестату відповідності комплексної системи 

захисту інформації автоматизованої системи містобудівного кадастру Донецької області, 

враховуючи Наказ управління містобудування та архітектури Донецької обласної державної 

адміністрації від 20.08.2020 №11-ОД/133-20 «Про затвердження технічної документації для 

ведення містобудівного кадастру», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 
 

РОЗПОРЯДЖУЮСЬ:  
 

1. Утворити комісію для обстеження вузлового центру обробки даних 

автоматизованої системи містобудівного кадастру Донецької області, проведення попередніх 

випробувань та дослідної експлуатації комплексної системи захисту інформації 

автоматизованої системи містобудівного кадастру Донецької області (далі – вузловий ЦОД 

АС МБК ДО) у складі згідно з додатком. 
2. Комісії для обстеження вузлового ЦОД АС МБК ДО, проведення попередніх 

випробувань та дослідної експлуатації КСЗІ АС МБК ДО:  
2.1. здійснити у термін до 30.10.2021 обстеження вузлового ЦОД АС МБК ДО та 

оформити акт обстеження; 
2.2. здійснити у термін до 30.10.2021 попередні випробування КСЗІ АС МБК ДО, за 

підсумком яких оформити протокол про усунення недоліків та протокол попередніх 

випробувань; 
2.3. провести дослідну експлуатацію КСЗІ АС МБК ДО у термін до 30.10.2021, за 

підсумками якої оформити акти про початок та завершення дослідної експлуатації. 
3. Надати для керівництва та використання в роботі системному адміністратору 

(Шевчук Я.А.) та адміністратору безпеки (Зайцев С.Ю.) вузлового ЦОД АС МБК ДО 
технічну документацію зі створення та ведення містобудівного кадастру Донецької області в 

електронному вигляді.  
4. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови 

від 17.11.2020 № 104р «Про утворення комісії». 
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови згідно з розподілом повноважень.  
 
 
Міський голова Олександр ГОНЧАРЕНКО  
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Додаток  
до розпорядження міського голови  
21.09.2021  № 128 р 

 
 

Склад 
комісії для обстеження вузлового центру обробки даних автоматизованої системи 

містобудівного кадастру Донецької області, проведення попередніх випробувань та дослідної 

експлуатації комплексної системи захисту інформації автоматизованої системи 

містобудівного кадастру Донецької області 
 
 

Шевчук 
Яна Андріївна 
 
 

- головний спеціаліст Служби містобудівного кадастру 
управління містобудування та архітектури 
Краматорської міської ради 
 

Коваль 
Вадим Максимович 
 
 

- начальник відділу кадастру Управління 

містобудування та архітектури Донецької обласної 

державної адміністрації (за згодою) 

Недашківський 
Богдан Анатолійович 
 
 

- представник розробника АС МБК ДО, старший 

інженер з комп’ютерних систем ТОВ «ЕСОММ СО» 

(за згодою) 

Зайцев  
Станіслав Юрійович 

- начальник відділу інформаційних технологій та 

комп’ютерного забезпечення Краматорської міської 

ради 
 

 
 
 
Заступник міського голови Андрій  БЕЗСОННИЙ 
 
 
Начальник управління  
містобудування та архітектури, 
головний архітектор Костянтин СОБОЛЄВ 

 
 


