
 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” 

 

НАКАЗ № 4-376 

м. Київ “14”______08___2013 р. 

Про створення Координаційної ради  

з питань захисту інформації НТУУ «КПІ» 

 

З метою вдосконалення системи захисту інформації НТУУ «КПІ», а 

також встановлення єдиних підходів щодо організації інформаційної безпеки та 

захисту персональних даних в підрозділах НТУУ «КПІ»  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Створити Координаційну раду з питань захисту інформації НТУУ «КПІ» 

та затвердити її склад (Додаток 1). 

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань захисту 

інформації НТУУ «КПІ» (Додаток 2). 

3.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з 

перспективного розвитку Новікова О.М. 

  

 

 

 

Ректор      М.З. Згуровський 



 

Проект наказу вносить:   УЗГОДЖЕНО: 

 

Керуючий справами     Перший проректор 

   

_________________ Я.Ю. Цимбаленко          __________________ Ю.І.Якименко 

 

 

Проректор з перспективного 

розвитку 

 

       _________________ О.М. Новіков 

 

 

Проректор з наукової роботи 

 

       _________________ М.Ю.Ільченко 

 

 

Начальник департаменту 

економіки і фінансів 

 

_________________ Л.Г.Субботіна 

 

 

 

Начальник юрслужби  

 

_________________ В.С. Буняк 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надруковано в __ прим.     Розрахунок розсилки: 

на __ арк. кожний      1. Загальний відділ 

Друкував: Н.М. Савінова     2. В усі підрозділи університету 

т. 454 9936        



 

Додаток № 1 

         до наказу № ______ 

         від „___” _________ 2013 р. 

 

СКЛАД КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ  

З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НТУУ «КПІ» 

 

1. НОВІКОВ О.М. – проректор з перспективного розвитку, Голова 

Координаційної ради з питань захисту інформації; 

2. ПРОКОФЬЄВ М.І. – директор НДЦ “ТЕЗІС”, Заступник голови Ради; 

3. ВОЛОКИТА А.М. – начальник служби захисту інформації, секретар Ради; 

4. АРХІПОВ О.Є. – професор факультету інформаційної безпеки ФТІ; 

5. БУНЯК В.С. – начальник юрслужби; 

6. ВОЙТОВИЧ Л.В. – старший інспектор загального відділу, особа 

відповідальна за захист персональних даних. 

7. ГРАЙВОРОНСЬКИЙ М.В. – керівник лабораторії «Безпека 

інформаційно-комунікаційних систем»;  

8. ДМИТРЕНКО В.І. – начальник РСО; 

9. КОЛОМИЦЕВ М.В. – доцент кафедри інформаційної безпеки ФТІ; 

10. КОРНАГА Я.І. – начальник відділу інформатизації управлінської 

діяльності; 

11. КУЧЕРНЮК П.В. – директор центру інформатизації «КПІ-телеком»; 

12. МАТОРИНА Т.А. – начальник ІОЦ забезпечення навчального процесу; 

13. МАЧУСЬКИЙ Є.А. – декан факультету інформаційної безпеки ФТІ; 

14. САВИЦЬКИЙ А.Й. – директор Конструкторського бюро інформаційних 

систем; 

15. САВІНОВА Н.М. – провідний інженер служби захисту інформації; 

16. САВЧУК М.М. – завідуючий кафедри математичних методів захисту 

інформації ФТІ; 

17. СЛОБОДЯНИК О. – начальник Датацентру; 

18. ТИМОФЄЄВ В.І.– заступник першого проректора; 

19. ЦИМБАЛЕНКО Я.Ю. – керуючий справами; 

20. ЦУРІН О.П. – головний адміністратор веб-порталу; 

21. ЯБЛОНСЬКИЙ П.М.– заступник секретаря приймальної комісії. 

 

 

 

 

Ректор      М.З. Згуровський 



Додаток № 2 

         до наказу № ______ 

         від „___” ________ 2013 р. 

          

„ЗАТВЕРДЖУЮ” 

         Ректор НТУУ „КПІ” 

         М.З. Згуровський 

 

         _________________ 

         „___” _________ 2013р. 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Координаційну раду з питань захисту інформації НТУУ «КПІ» 

  

1. Координаційна рада з питань захисту інформації НТУУ «КПІ» (далі - 

Координаційна рада) є колегіальним постійно діючим органом, який координує 

діяльність підрозділів НТУУ «КПІ» з питань створення, введення в дію та 

супроводження систем захисту інформації, в тому числі персональних даних. 

 

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується чинним 

законодавством України, наказами і розпорядженнями НТУУ «КПІ», а також 

цим Положенням.  

Зміни та доповнення до цього Положення вносяться наказом ректора 

НТУУ «КПІ». 

Зміни у складі Координаційної ради (крім Голови і його заступників) 

затверджуються рішеннями самої Координаційної ради. 

 

3. Основними завданнями Координаційної ради є: 

Координація робіт, пов’язаних з захистом інформації і підтримкою 

необхідного рівня захищеності інформації та персональних даних, прийняття 

рішень про вдосконалення діяльності систем захисту інформації.  

Контроль захисту законних прав щодо безпеки інформації у процесі 

інформаційної діяльності в структурних підрозділах та факультетах НТУУ 

«КПІ», а також у взаємовідносинах з зовнішніми вітчизняними і закордонними 

організаціями. 

Організація робіт зі створення і використання комплексної системи 

захисту інформації мультисервісної інформаційно-комунікаційної системи 

НТУУ «КПІ». 

Розгляд проектів нормативних і розпорядчих документів з питань захисту 

інформації, концепцій перспективного розвитку захисту інформації НТУУ 

«КПІ». 

Розробка рекомендацій щодо визначення підприємств та організацій, які 

залучаються до співробітництва у галузі захисту інформації. Контроль 

взаємодії з науковими, виробничими та іншими організаціями, державними 

органами і установами, що займаються питаннями захисту інформації. 



Організація професійної підготовки і підвищення кваліфікації персоналу 

та користувачів автоматизованих систем НТУУ «КПІ» з питань забезпечення 

захисту інформації та персональних даних. 

 

4. Координаційну раду очолює голова, який за посадою є проректором з 

перспективного розвитку.  

Голова Координаційної ради організовує роботу, забезпечує керівництво 

діяльністю Координаційної ради та головує на засіданнях.  

У разі відсутності голови Координаційної ради його обов’язки виконує 

заступник голови. 

Голова Координаційної ради несе відповідальність за виконання 

покладених на нього завдань і прийнятих рішень, підписує документи від імені 

Координаційної ради. 

 

5. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання. 

Засідання Координаційної ради можуть бути плановими та 

позаплановими. Планові засідання проводяться не рідше одного разу на 

квартал, у тому числі для аналізу результатів діяльності за минулий звітний 

період та затвердження плану робіт на наступний термін. Рішення про 

проведення позапланового засідання приймається головою Координаційної 

ради або на вимогу третини її членів. 

Матеріали для засідань Координаційної ради готуються секретарем 

Координаційної ради. 

Засідання Координаційної ради вважається правомочним, якщо на ньому 

присутні не менше половини її членів. 

 

6. Координаційна рада у межах своїх повноважень приймає рішення та 

контролює їх виконання.  

Рішення Координаційної ради приймаються відкритим голосуванням 

простою більшістю голосів присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу 

голосів вирішальним є голос голови Координаційної ради. 

Якщо член Координаційної ради не згодний з прийнятим рішенням, він 

має право викласти окрему думку у письмовій формі, що додається до 

протоколу засідання. 

 

7. Рішення Координаційної ради після підписання відповідних наказів і 

розпоряджень є обов'язковими для виконання в НТУУ «КПІ».  

Засідання Координаційної ради оформлюються протоколами, які 

підписуються головою та секретарем. 

 

8. Координаційна рада використовує у роботі бланк зі своїм 

найменуванням. 

 

 

Проректор з перспективного розвитку О.М.Новіков  

 


