
 

УКРАЇНА 

ПОЛОГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

міського голови 

від 11 червня 2021 р. м.Пологи                       № 135 

Про недопущення використання у службовій  
діяльності заборонених електронних пристроїв  
 

Розглянувши лист Пологівського міжрайонного відділу управління 
Служби безпеки України в Запорізькій області від 08.06.2021 №31/100 нт про 
вжиття заходів щодо недопущення використання у службовій діяльності 
електронних пристроїв, які виготовляються на заводах, розташованих на 
території РФ та мають вбудоване програмне забезпечення, що заборонене до 
розповсюдження на території України,  

 

з о б о в’ я з у ю: 
 

       1. Керуючу справами виконавчого комітету Оксану КОВАЛЕВСЬКУ 

довести до відома працівників структурних підрозділів міської ради, 
виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради: 

       - рішення РНБО України «Про застосування, скасування і внесення змін 
до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів 

(санкцій)», введених в дію Указами Президента України від 21.06.2018 №176 
та 14.05.2020 №184;  

       - перелік забороненої до розповсюдження на території України 
російської телепродукції, сервісів та веб-ресурсів таких як: програма 
«Перший канал» ВАТ «Перший канал. Всесвітня мережа», програма «НТВ» 
ВАТ «Телекомпанія «НТВ», сервіси «Mail.ru» (www.mail.ru), соцмережі 
«Вконтакте» (www.vk.ru), «Одноклассники» (www.ok.ru), а також низка 
сервісів російського порталу yandex.ru та інших російських веб-ресурсів, які 
заборонені до розповсюдження на території України; 
       - інформувати Управління Служби безпеки України в Запорізькій області 
у разі встановлення фактів використання забороненого контенту у 
структурних підрозділах міської ради, виконавчого комітету, інших 
виконавчих органів ради. 

http://www.mail.ru/


       2. Працівників структурних підрозділів міської ради, виконавчого 
комітету, інших виконавчих органів ради не допускати використання у 
службовій діяльності електронних пристроїв, які виготовляються на заводах, 
розташованих на території РФ та мають вбудоване програмне забезпечення, 
що заборонене до розповсюдження на території України.        
 

       3. Загальний відділ довести до працівників структурних підрозділів 
міської ради, виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради це 
розпорядження.  
 
       4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
  
 
Міський голова           Юрій КОНОВАЛЕНКО 

 

 


