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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

СР ОУ' Ш б

№

ш

Про створення Ради інформаційної
безпеки Херсонської області
З метою поліпшення ситуації, що склалася в інформаційному просторі
Херсонської області, за результатами аналізу його розвитку та впливу загроз
інформаційної безпеки, відповідно до Законів України «Про інформацію», «Про
основи національної безпеки України», Указу Президента України від
15 березня 2016 року № 96/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України»,
керуючись статтею 6, пунктами 1, 9 частини першої та частиною третьою статті
39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»:
1. Утворити Раду інформаційної безпеки Херсонської області у складі
згідно з додатком.
2. Затвердити положення про Раду інформаційної безпеки Херсонської
області (додається).
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

В.І.Січова

Додаток
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації

О Г О / 7-0/6

№ Л 4Я

СКЛАД
Ради інформаційної безпеки Херсонської області
Січова
Валентина Іванівна

перший заступник голови обласної державної
адміністрації, співголова Ради

Путілов
Андрій Станіславович

голова обласної ради, співголова Ради (за
згодою)

Савенко
Ольга Миколаївна

директор Департаменту з питань внутрішньої
та інформаційної політики обласної державної
адміністрації, заступник співголови Ради

Казакова
Оксана Юріївна

радник голови обласної
співголови Ради (за згодою)

Криволап
Валентина Леонідівна

заступник директора Департаменту з питань
внутрішньої
та
інформаційної
політики
обласної державної адміністрації, начальник
управління інформаційної діяльності, секретар
Ради

ради,

заступник

Члени Ради:
Бімбірайте
Наталья - Дануте Антано

директор
громадської
організації
«Інформаційний ресурсний центр «Правовий
простір» (за згодою)

Бузак
Тарас Олександрович

в.о. редактора громадсько-політичної газети
Білозерського району «Придніпровська зірка»
(за згодою)

Федоренко
Ілля Анатолійович

керівник оперативно-тактичного угруповання
«Південь» (за згодою)

Дмитрієв
Михайло Петрович

командир ВЧ ПП В0950 (за згодою)

Долина
Валерій Федорович

директор виконавчий
філії Національної
телекомпанії України «Херсонська регіональна
дирекція «Скіфія» (за згодою)
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Продовження додатка

Зайченко
Олег Григорович

помічник народного депутата Вінника І.Ю. (за
згодою)

Криволап
Ігор Іванович

начальник управління транспорту, дорожньої
інфраструктури та зв’язку обласної державної
адміністрації

Мовчан
Сергій Олексійович

представник Національної ради України з
питань телебачення та радіомовлення (за
згодою)

Нікітенко
Сергій Валерійович

редактор інформаційно-аналітичного
«Мост» (за згодою)

Оленковська
Лариса Павлівна

виконавчий
директор
регіонального
відділення
України (за згодою)

Осьмак
Геннадій Васильович

редактор
генічеського
інформаційного
Інтернет-порталу «Новий візит» (за згодою)

Романцов
Олександр Миколайович

директор
Херсонської
філії
Концерну
радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (за
згодою)

Ставицький
Микола Павлович

радник голови обласної ради з питань оборони
та надзвичайних ситуацій (за згодою)

Супрунов
Ростислав Вячеславович

помічник народного депутата Гордєєва A.A. (за
згодою)

Яїчко
Олександр Миколайович

начальник Херсонського прикордонного загону
Азово-Чорноморського
регіонального
управління ДПС України (за згодою)

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

сайту

Херсонського
Асоціації міст

В.І.Січова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
ЯО /6 № Х4&
П О Л О Ж ЕН Н Я

про Раду інформаційної безпеки Херсонської області
1. Загальні положення

1.1. Рада інформаційної безпеки Херсонської області (далі - Рада) є
дорадчим органом при обласній державній адміністрації.
1.2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією та законами України,
постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету
Міністрів України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови
обласної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами, а
також цим Положенням.
2. О сновні завдання та ф ун к ц ії Ради

2.1. Погодження питань, що стосуються реалізації державної політики в
інформаційній сфері.
2.2. Надання консультацій з питань розвитку якісного інформаційного
простору та розширення мережі телерадіокомунікації на території Херсонської
області.
2.3. Проведення експертної оцінки проектів програм та розпорядчих
документів стосовно розвитку інформаційного простору, аналізу стану їх
виконання та визначення наявних проблем в інформаційній сфері та шляхів їх
вирішення.
2.4. Координація реалізації реформ у сфері інформаційно-комунікаційних
технологій в області, прогнозування, попередження та реагування на можливі
кризові ситуації, які пов’язані з впровадженням в Україні реформ, а також
збройною агресією та негативним інформаційним впливом.
2.5. Координація випереджувальних спільних заходів місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників
громадянського суспільства
щодо протидії негативному впливу на
інформаційний простір області.
2.6. Координація заходів щодо захисту інтересів мешканців області та
запобігання нанесення їм шкоди через неповноту, невчасність оприлюдненої
інформації, негативний інформаційний вплив та наслідки застосування
інформаційних технологій, несанкціоноване поширення, використання
та
доступ до інформації.
2.7. Координація комунікаційних заходів з питань інформаційної безпеки
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядуванню з
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2.7. Координація комунікаційних заходів з питань інформаційної безпеки
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з
населенням, громадськими об’єднаннями, політичними партіями, суб’єктами
підприємницької діяльності, релігійними організаціями тощо.
2.8. Організація виконання актів та доручень місцевих органів виконавчої
влади в інформаційній сфері.
3. Рада має право:

3.1. Отримувати в установленому порядку від відповідного місцевого
органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування інформацію,
необхідну для своєї роботи.
3.2. Залучати до своєї роботи представників місцевих органів виконавчої
влади, підприємств та організацій, що працюють в інформаційній та видавничій
сферах (за згодою їх керівників або власників).
4. О рганізаційні полож ення

4.1. Рада утворюється у складі співголів, їх заступників, секретаря та
членів Ради. Організаційною формою діяльності Ради є засідання, які
проводяться за потребою. Веде засідання співголова Ради, а у разі його
відсутності - заступник співголови Ради.
Склад Ради затверджується розпорядженням голови обласної державної
адміністрації.
Засідання проводить один із співголів, а за відсутності - його заступник.
Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її
членів. Рішення приймається більшістю голосів членів Ради. При рівному
розподілі голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
4.2. Рішення Ради оформлюється протоколом, який підписується
головуючим на засіданні та секретарем Ради.
4.3. Організаційно-методичне забезпечення роботи Ради здійснює
Департамент з питань внутрішньої та інформаційної
політики обласної
державної адміністрації.

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

В.І.Січова

