Додаток
до рішення ХІV сесії VІІ
демократичного
скликання
Стрийської
районної
ради
від____________.2017 № _____
Перелік завдань, заходів та показників
Програми здійснення заходів з мобілізаційної підготовки
та територіальної оборони на 2017 рік
№
п/п

Назва завдання програми

Перелік заходів
програми

1

2

3

1

Захист інформації, що є
власністю держави або
інформації з обмеженим
доступом при обробці на
ПЕОМ, відповідно до вимог
окремих нормативних
документів та Закону
України "Про захист
інформації в інформаційнотелекомунікаційних
системах" та Закону України
"Про захист персональних
даних".

Термін
виконан
ня
заходу
4

Виконавець
заходу

Джерела
фінансу
вання

5

6

Встановлення
2017 рік Стрийська
комплексної системи
райдержадміні
захисту інформації
страція
на ПЕОМ, яка
призначена для
обробки інформації з
обмеженим
доступом,
придбання
оргтехніки
(комп’ютер,
принтер, програмне
забезпечення)

Район
ний
бюджет

Обсяги
фінансу
вання,
тис.грн
7

- 34,36

Очікуваний результат

8

Забезпечення захисту
інформації, що є
власністю держави або
інформації з
обмеженим доступом
при обробці на ПЕОМ.

№
п/п

Назва завдання програми

Перелік заходів
програми

1

2

3

Термін
виконан
ня
заходу
4

Виконавець
заходу

Джерела
фінансу
вання

5

6

Обсяги
фінансу
вання,
тис.грн
7

Очікуваний результат

8

2

Захист інформації, що є
власністю держави або
інформації з обмеженим
доступом від
несанкціонованого доступу
в складі комплексної
системи захисту інформації
в автоматизованих системах
класу "1", відповідність яких
вимогам нормативних
документів з питань
технічного захисту
інформації засвідчена
сертифікатами відповідності
або позитивними
експертними висновками,
одержаними у порядку, який
встановлено нормативноправовими актами

1. Створення
2017 рік Стрийська
комплексної системи
райдержадміні
захисту інформації в
страція
автоматизованій
системі класу «1»
2. Придбання
програмного
продукту - системи
захисту інформації
«ЛОЗА-1» (версія 4)
3. Придбання
програмного
забезпечення
Microsoft Office
4. Придбання
програмного
продукту
антивірусного
захисту інформації

Район
ний
бюджет

+31,6

Захист інформації від
загроз витоку,
порушення цілісності
та блокування

3

Автоматизована обробка
інформації з обмеженим
доступом з питань
мобілізації та територіальної
оборони

Придбання монітора, 2017 рік Стрийська
клавіатури, миші,
райдержадміні
USB flashстрація
накопичувачів

Район
ний
бюджет

+2,76

Забезпечення
проведення
мобілізації,
підтримання органів
управління

№
п/п

Назва завдання програми

Перелік заходів
програми

1

2

3

Термін
виконан
ня
заходу
4

Виконавець
заходу

Джерела
фінансу
вання

5

6

Обсяги
фінансу
вання,
тис.грн
7

Очікуваний результат

8

мобілізацією та
територіальною
обороною в готовності
до роботи в умовах
особливого періоду
Провідний інспектор з питань мобілізаційної роботи
апарату райдержадміністрації

В. М. Лукач

5

6

