
 

 

 

                                                                                                        

    

     

 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
 

          НАКАЗ 
 

31 жовтня 2016 року          м. Київ                                                 № 220 
 

 

 

Про утворення комісії з обстеження  

та категоріювання об’єктів  

інформаційної діяльності  

Державної судової адміністрації України 

 

З метою ефективної координації заходів з побудови та впровадження 

комплексної системи захисту інформації в Єдиній судовій інформаційній 

системі України, оперативного вирішення завдань та забезпечення належної 

роботи Комісії з обстеження та категоріювання об’єктів інформаційної 

діяльності Державної судової адміністрації України, керуючись статтею 152 

Закону України "Про судоустрій і статус суддів", 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Утворити постійно діючу комісію з обстеження та категоріювання 

об’єктів інформаційної діяльності Державної судової адміністрації України у 

складі згідно з додатком. 

 

2. Комісії з обстеження та категоріювання об’єктів інформаційної 

діяльності Державної судової адміністрації України здійснювати організацію та 

координацію заходів з побудови та впровадження комплексної системи захисту 

інформації в Єдиній судовій інформаційній системі України, розглядати та 

затверджувати організаційно-розпорядчі, звітні матеріали з питань 

впровадження і функціонування комплексних систем захисту інформації на 

об’єктах інформаційної діяльності в Державній судовій адміністрації України, 

територіальних управліннях Державної судової адміністрації України, місцевих 

та апеляційних судах згідно з вимогами чинного законодавства з технічного 

захисту інформації та організаційно-технічних рішень з побудови комплексної 

системи захисту інформації в типових інформаційно-телекомунікаційних 

системах та кінцевих вузлах Єдиної судової інформаційної системи України. 

 

3. Управлінню організаційного забезпечення та контролю  

(Парубченко Т. В.) довести цей наказ до членів Комісії з обстеження та 

категоріювання об’єктів інформаційної діяльності Державної судової 

адміністрації України не пізніше наступного робочого дня за днем видання 

цього наказу. 

 



 

 

4. Прес-центру судової влади (на правах відділу) Пастухова В. М. 

розмістити цей наказ на веб-сайті Державної судової адміністрації України в 

розділі "Нормативно-правова база" не пізніше наступного робочого дня за днем 

видання цього наказу. 

 

5. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної судової 

адміністрації України від 27 березня 2012 року № 31 "Про утворення комісії з 

обстеження та категоріювання об’єктів інформаційної діяльності ДСА 

України", від 25 грудня 2013 року № 180 "Про внесення змін до наказу 

Державної судової адміністрації України від 27.03.2012 № 31 "Про утворення 

комісії з обстеження та категоріювання об'єктів інформаційної діяльності ДСА 

України" та від 23 травня 2014 року № 77 "Про внесення змін до наказу 

Державної судової адміністрації України від 27 березня 2012 року № 31". 

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 

Державної судової адміністрації України Булку О. А. 

 

 

Голова  

Державної судової  

адміністрації України          /підпис/ З. Холоднюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

                          наказ Державної судової  

адміністрації України  

 від 31.10.2016  № 220 

 

Склад 

комісії з обстеження та категоріювання об’єктів інформаційної діяльності 

Державної судової адміністрації України 

 

1. Галівець І. В.  начальник управління з питань об’єктів 

державної власності Державної судової 

адміністрації України – голова комісії 

2. Слоніцький О. Є.  начальник управління інформатизації та 

судової статистики Державної судової 

адміністрації України – заступник голови 

комісії 

3. Лещенко О. П.  начальник відділу аудиту Державної 

судової адміністрації України 

4. Опанасюк Т. І.  заступник начальника управління – 

начальника відділу правової експертизи 

юридичного управління Державної 

судової адміністрації України 

5. Перебийніс І. М.  начальник відділу інформатизації  

управління інформатизації та судової 

статистики Державної судової 

адміністрації України 

6. Гостєва Т. В.  головний спеціаліст режимно-секретного 

сектору Державної судової адміністрації 

України 

7. Липовий С. В.   головний спеціаліст відділу 

інформатизації управління 

інформатизації та судової статистики 

Державної судової адміністрації України 

8. Листровий С. О.  директор департаменту централізованого 

адміністрування мереж та системного 

супроводу державного підприємства 

"Інформаційні судові системи" (за 

згодою) 

9. Журба Г. М.  начальник відділу інформаційної безпеки 

державного підприємства "Інформаційні 

судові системи" (за згодою) 

 


