
 

УКРАЇНА 

ПОЛОГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

міського голови 

від 23 вересня 2021 р. м.Пологи         № 223  

Про заходи, направлені на своєчасне  
реагування на кіберінциденти  
 

Розглянувши лист Пологівського міжрайонного відділу управління 
Служби безпеки України в Запорізькій області від 22.09.2021 №31/178 нт про 
організацію заходів,  направлених на своєчасне реагування на 
кіберінциденти, з метою попередження можливого несанкціонованого 
втручання в роботу персональних електронно-обчислювальних машин (далі – 

ПЕОМ) з використанням шкідливого програмного забезпечення з ознаками 
спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, враховуючи 
те, що інформація, яка обробляється в ПЕОМ може представляти інтерес для 
негласного її отримання, 

 

з о б о в’ я з у ю: 
 

       1. Працівників апарату Пологівської міської ради та її виконавчого 
комітету, інших виконавчих органів ради: 
       - забезпечити використання при здійснення службового листування 
виключно електронних поштових скриньок в доменних зонах «GOV.UA» та 
«.УКР», розміщених на серверах, які розташовуються на території України (у 
відповідності до положень постанови Кабінету Міністрів України від 
21.10.2015 №851 «Деякі питання використання доменних імен державними 
органами в українському сегменті Інтернету»);  
       - не використовувати в службовій діяльності особистих поштових 
скриньок та аккаунтів у соціально-орієнтованих мережах; 

       - не відкривати електронну поштову кореспонденцію із незнайомих та 
сумнівних адрес, перш за все зареєстрованих у доменах, сервери яких 
розташовані поза межами України; 

        - забезпечити своєчасне виявлення фактів несанкціонованого доступу 
або спроб таких дій, вірусного ураження, вчинення будь-яких інших 
підозрілих дій у відношенні електронних інформаційних ресурсів, що можуть 



призвести до порушення цілісності, доступності та достовірності розміщеної 
в них інформації.      
 

       2. Провідного спеціаліста загального відділу Олександра МОСІЄНКА та 
спеціаліста 1 категорії загального відділу Андрія ЄРШОВА: 
       - здійснити налаштування політик безпеки на ПЕОМ, з метою заборони 
запуску усіх виконуваних файлів (.exe, .bat, .dll, .js, .cmd, .scr та інших), а 
також блокування роботи макросів в програмах «Microsoft Office» та 
подібних до них; 

       - забезпечити своєчасну локалізацію фактів несанкціонованого доступу 
або спроб таких дій, вірусного ураження, вчинення будь-яких інших 
підозрілих дій у відношенні електронних інформаційних ресурсів, що можуть 
призвести до порушення цілісності, доступності та достовірності розміщеної 
в них інформації.      
 

       3. Загальний відділ довести до відома працівників апарату Пологівської 
міської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради це 
розпорядження.  
 
       4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
  
 
Міський голова           Юрій КОНОВАЛЕНКО 

 

 


