
УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

НАКАЗ № 
м. Київ        « ____ » ___________ 2021 р.

Про створення єдиного Реєстру автоматизованих систем КПІ ім.Ігоря 
Сікорського

На виконання вимог Законів України «Про інформацію», «Про Національну 
програму інформатизації», «Про захист інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних», з метою 
створення єдиного Реєстру автоматизованих систем університету, планування та 
реалізації завдань п.10 Стратегії розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 
роки в частині інформатизації університету

НАКАЗУЮ:

1.  Директорам департаментів, деканам факультетів/директорам інститутів, 

керівникам окремих підрозділів у термін до 30.11.2021 року провести 

інвентаризацію автоматизованих систем підпорядкованих підрозділів.

2.  Матеріали інвентаризації надати до Конструкторського бюро 

інформаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського в електронному вигляді за 

формою згідно додатку №1 на адресу szi@kpi.ua (корпус №13, кімната №18).

3.  Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчальної 

роботи Анатолія Мельниченка.

Ректор   Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

mailto:szi@kpi.ua
https://kpi.ua/melnychenko-photo


Проект наказу вносить:
Директор КБ ІС
_____________ Олексій ФІНОГЕНОВ

Погоджено:

Перший проректор Юрій ЯКИМЕНКО

Проректор з навчальної роботи Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО

Начальник Центру планування 
кадрового складу освітнього процесу Тетяна МАТОРИНА

Начальник відділу
правової роботи Валерія РАДОВИЛЬСЬКА

Надруковано в 1 примірнику
На 1-му аркуші

Друкувала- Наталія Савінова
204 99 36

Список розсилки:

Електронна копія:
1. Всі структурні підрозділи 

https://kpi.ua/melnychenko-photo


Додаток №1
до наказу від « ____ » _________ 2021 р. №_____

Автоматизована система
_______________________________________

(найменування установи-власника)

ФОРМУЛЯР

1. Загальні відомості про АС
Назва АС: повна назва автоматизованої системи, умовна назва (за наявності).
Місце розташування: за місцем розташування автоматизованої системи.
Вид інформації, що циркулює в АС: (якщо декілька видів, то вказуються всі, 
обов’язково вказати персональні дані)

2. Склад технічних засобів АС
Пристрій Характеристика Серійний номер, 

рік виробництва
ПЕОМ у складі:
Системний блок
Монітор
Клавіатура
Принтер
Блок безперебійного 
живлення
Сканер 

Кількість комп‘ютерних 
класів
Кількість навчальних 
дисплейних місць
у т. ч.: кількість місць, 
підключених до мережі 
INTERNET
………

3. Склад програмного забезпечення
Дата і підпис посадової особиНайменування і версія програмногопродукту встановлення вилучення

Примітки

Операційна система Microsoft Windows XP 
Операційна система Microsoft Windows 7
Операційна система Microsoft Windows 8, 8.1
Операційна система Microsoft Windows 10
Серверні версії Microsoft Windows
Microsoft Office 2007
Microsoft Office 2010
Антивірусні програми
…….
інші програми
…….



4. Відомості про програмно-апаратний комплекс засобів захисту (КЗЗ) 
інформації від несанкціонованого доступу.

Найменування КЗЗ Виробник Документ, що засвідчує 
відповідність вимогам з ТЗІ

……..

5. Відомості про впровадження, випробування та приймання в 
експлуатацію

Назва документа Реєстраційний 
номер, дата

Виконавець 
робіт

Дата 
підпису

Прізвище,ініціали 
голови комісії

Акт категоріювання 
...........
Акт завершення робіт зі 
створення КСЗІ
………….
Атестат відповідності

6. Посадові особи, відповідальні за технічне обслуговування
№ наказу, дата

Посада Прізвище, ім‘я, 
по батькові призначення звільнення

7. Посадові особи, відповідальні за забезпечення захисту інформації
№ наказу, дата

Посада Прізвище, ім‘я, 
по батькові призначення звільнення

8. Реєстрація проведених робіт (технічне обслуговування, ремонт, 
модернізація тощо)

Дата 
проведення

робіт
Вид проведених робіт

Посада, прізвище та ініціали 
особи, яка виконувала 

роботи
Підпис

Підпис керівника підрозділу


