
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВ ОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

м. Суми xn6- а9
Про затвердження iнструкцiй
в автоматизованих системах
Щепартаменту агропромислового
розвитку CyMcbKoi обласноi
державноi адмiнiстрацii

на пiдставi нормативного документу системи технiчного захисту
iнформацii 3.7-003-2005 <<Порядок проведення робiт iз створення комплексноТ
системИ захистУ iнформацii В iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системi>>,
затвердженого накЕвом Щепартаменту спецiалъних телекомунiкацiйних систем
та захисту iнформацii Служби безпеки УкраiЪи вiд 8 листопада 2005 р. JФ |25 iз
змiнами згiдно наказу Адмiнiстрацii Щержспецзв'язку вiд 28.|2.2Ol2 J\b 806

НАКАЗУЮ:

1. ЗатвердитИ та ввести в дiю Iнструкцiю користувача автоматизованих
систеМ .ЩепартаМентУ агропроМислового розвитку СумськоТ обласноТ державноТ
адмiнiстрацii (додасться).

2. ЗатвеРдити та ввести в дiю Iнструкцiю з антивiрусного захисту
iнформацiт в автоматизованих системах .щепартаменту агропромислового
розвиткУ СумськОi обласнОi державноТ адмiнiстрацiТ (додасться).

3. Контроль за виконанням нак€ву q€Lлишаю за собою.

l
л

Щиректор Щепартаменту t О.М.Непочатов
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ЗАТВЕРД}КЕНО

Наказ директора .Щепартаменту
агропромислового розвитку
Сумськоi обласноТ державноТ

якl
до

адмiнiстрацii

Nr6-р,?

Iнструкцiя користувача автоматизованих систем
Щепартаменту агропромисловOго розвитку
Сугиськоi обласноi державноi адмiнiстраllii

1. Персональнi Електронно-обчислювальнi машини (далi - ПЕОМ),
використовуютъся для обробки конфiденцiйноi iнформацii, вiдноситься
об' cKTiB електронно-обчисJIюв€tльноi технiки (далi - ЕОТ).

2. Щля забезпечення необхiдного рiвня захисту конфiденцiйноi iнформацii
вiд несанкцiонованого доступу (далi - НСД) в автоматизованiй системi (далi -
АС) використовуються органiзацiйно - технiчнi заходи.

З. HociТ, якi призначенi для роботи з конфiденцiйною iнформацiсю в АС та
Hocii ключовоi iнформацiТ повиннi бути зареестрованi у <Хtурналi облiку
магнiтних HociTB iнформацiЬ i зберiгатиая у сховищах, якi призначенi для
збереження документiв, справ, видань та iнших матерiальних носiiЪ
конфiденцiйноi iнформацii. На них розповсюджуються TaKi ж правила, якi дiють
для паперових документiв з вiдповiдним грифgм,

4. Перед початкOм роботи в АС користувач зобов'язаний:
4.\. Мати особистий пароль, отриманий вiд вiдповiдальноi особи за

технiчний захиот iнформацii (далi - ТЗI).
4.2. Ознайомитисъ в частинi, що його стосусться, з органiзацiйно-

технiчними документами, якi регламентуютъ правила обробки конфiденцiйноi
iнформацiТ в АС. Щозволяеться ознайомлення користувача з необхiдними
документами в електронному вигляд1.

5. ПЕОМ користувача мае вiдповiдати наступним вимогам:
5.1. На ПЕОМ встановлене пiцензiйне антивiрусне прOграмне забезпечення

з перелiку засобiв загального призначення, якi дозволенi для забезпечення
технiчного захисту iнформацii, необхiднiсть охорони якоi визначено
законодавством Украiни. Вказаний перелiк розмiщений на веб-сторiнцi
,Щержавноi служби спецiалъного зв'язку та захисту iнформацii УкраiЪи
(Щiяльнiсть } Експертиза > Технiчнийзахист iнформацiТ > Засоби ТЗI, якi мають
експертний висновок про вiдповiднiсть до вимог технiчглого захисту iнформацiТ).
Антивiруснi бази повиннi регулярно оновлюватиаь.

5.2. Обов'язково повинен бути встановлений паролъ на завантаження
пЕом.

б. В процесi роботи в АС кориатувач зобов'язаний:
6.1. .Щотримуватися встановлених вймог нормативних документiв щодо



роботи з конфiденцiйною iнформаrдiсю. Користчвачi несуть особисту
правил обробкивlдповlдальнlстъ за дотримання ними встановлених

конфiденцiйноi iнформацiТ пiд час роботи в АС,
6.2. Спостерiгати, щоб данi, якi виводяться на екран MoHiTopv не були

достугrнi для спостереження iншим особам.
7. Користувачевi категорично заборонено:
7.1. Проводити роботи з обробки конфiденцiйноТ iнформацiТ без виконання

Bcix заходiв щодо захисту iнформацii.
7.2. Обробляти конфiденцiйну iнформацiю при виявленнi буль-яких

несправностей або збоТв у роботi rтрограмного та апаратного забезпечення.
7.З. Розголошувати вiдомостi щодо заходiв захисту вiд несанкцiонованого

доступу.
7.4. Встановлювати будь-яке нелiцензiйне або сторонне програмне

забезпечення, яке може спричинити виток конфiденцiйноТ iнформачiТ, тобто
комгt'ютерних BipyciB, клавiатурних шпигунiв тощо.

7 .5. Обробляти конфiденцiйну iнформачiю пiд час знаходж9ння у
примiщеннi cTopoHHix осiб.

7,6. Пiд час обробки конфiденцiйноТ iнфорп,rацii залишати робоче tчtiсце,

7.7. Використовувати для роботи з конфiденцiйною iнформацiсю змiннi
Hocii (дискети, оптичнi диски, flаsh-пам'ятi тощо), якi не пройшли вiдгrовiдну
ресстрацiю.

7.8. Залишати без нагляд} та передавати iншим особам о,гриманi змiннi
Hocii.

8. Про Bci факти втручання в роботу ПЕОМ або виявлення порушень вимог
цiеТ IнструкцiI користувач повинен повiдомити про це вiдповiдальному за ТЗI в
Щепартаментi.

9. Користувач несе особисту вiдповiдалънiсть за дотримання правил
обробки конфiденцiйноi iнформацiТ в автоматизованiй системi та виконання цiеi
Iнструкцii та iнших настанов стосовно роботи в АС.

10. За порушення, що призвели до витоку конфiденцiйноi iнформацiТ або
tl знищення, а також за порушення вимог нормативних документiв л{одо роботи
з конфiденцiйною iнформацiею, цiсТ Iнструкцii та закоцодавства виннi особи
несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством УкраiЪи.

Засryпник директора Щепартаменту -
начальник управлiння сприяння розвитку
галузей сiльського господарства, харчовоi
промисловостi та кадрового забезпечення
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора !епартаменту
агропромислового розвитку
Сумськоi обласнсri державноТ
адмiнiс;трацii

# Р/;-ра Jф 6,оЬ

Iнструкцiя з антивiрусного захисту iнформацii в автоматизованихсистемах Щепартаменту агропромислового розвитку Сумськоi
обласноi державноi адмiнiстрацii

Вимоги до системи антивiрусного захисту.
Комп'ютерним BipycoM е паразитуючий програмний код, якийобумовлюсВИКОНаННЯ НеСаНКЦiОНОВаНИХ КОМаНД/програм.на ура}кеному комп,ютерi. BipycрозповсЮджусться у виглядi програм, файлiв ,u л1unpo.]u. BiH впливас нацiлiснiстЬ iнформацii, програмне забезпечення та (чи) режим роботиобчислювальноi технiки, що може привести до вiдмоu, пйгfотера, виконанняним дiй, що прихованi вiд користувача, i вiдповiдно, До по|у-."ня цiлiсностi тадоступностi iнформацii або iT витоку.
Система антивiрусного захисту (далi сАз) ловинна базуватvт,ся наантивiрУсниХ продуктаХ, ЩО маютЬ експертний висновок {eplKaBHoT службиСПеЦiаЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ Та ЗаХисту iнформацii украiъи для забезпеченняможливостi контролю проникнення uipy.l* у максимально KopoTKi строки пiсляix появИ, Перелiк антивiрусних продуктiв, що маютъ експертний висновок,

РОЗМiЩеНИЙ На Веб-СТОРiТrЦi !еРжавноi'служби спецiалъного зв,язку та захисту

Технiчний захист iнформацii; з.йй ГЛ', 
"ni 

nnunorb експертний висновок провiдповiдНiстъ дО вимоГ технiчнОго захисТу iнформацii).
система захисту файлових служб 

-ta 
служб баз даних повинназабезпечувати захист автоматизованоi системи (далi -- дс) d;;;,#;;;""-BipyciB шляхоМ перевiрки .фтУ . ,u--.rЬоц*.iu на цих електронно-обчислЮвалъниХ nuu-r*ru" (далi * вом) *ruЪУсниМ MoHiTopoM, сканером, щовстановлюютъся на цих ЕОN4.

найбiльш ймовiрними вiрусними загрозами працездатностiавтоматизованого робочого мiсця може бути:- пошкодження комп'ютерним BipycoM файловоТ структури операцiйноiсистеми та програмного забезпечення автоматизованоi .""iй";_ знищення даних в енергонезалежнiй пам'ятi комп'ютера (Flash BIOS,CMOS), що може привести до вiдмоu" роОоr" no*.r'.r.pu.
система антивiрусного захисту повинна забезпечувати:- можлИвiстЪ безупинногО захистУ об'сктiВ АС вiдповiдно довстановлених вимог та полiтики безпеки;



/

/ - можливiсть автоматизованого блокування проникнення комп'ютерних
BipyciB з ycix можливих джерел;

- лiкування комп'ютерних BipyciB з занесенням iнформачiТ про це у
вiдповiднi протоколи роботи для забезпечення монiторингу роботи. В разi
пiдозри на зараження невiдомими комп'ютерними вiрусами та неможливостi
лiкування, САЗ повинна забезпечувати блокування достуIIу користувачiв до цiсТ

. iнформацiТ;
- можливiсть оперативного повiдомлення вiдповiдальних осiб щодо

виникнення критичних чи особливих ситуацiй у АС, тобто: виявлення Bipycy,
збiй у системi оновлень, змiна налаштуванъ САЗ;

- гнучке масштабування при появi нових об'ектiв антивiрусного захисту у
АС;

- лiцензiйнiсть та пiдтримку постачальниками застосованого
антивiрусного програмного забезпечення.

Обов'язки вiдповiдального за технiчний захис,t iнформачii
tsiдповiдапъний за технiчний захист iнформаlrii (!,алi * ТЗ1) вiдповiдае за

органiзацiйне забезпечення задач керування САЗ та здiйснення контролю за ii
функцiонуванням. Вiдповiдальний за ТЗI зобов'язаний:

- забезпечувати функцiонування САЗ, та контроль виконання iT вимог;
- проводити монiторинг роботи антивiрусних засобiв захисту, та

оперативно реагувати на виникнення при цъому критичних ситуацiй;
- контроJIювати своечасне оновлювання антивiрусного програмного

забезпечення (оновлення баз проводити не рiдше Hix< один раз кожнi 7 дiб);
- оперативно взаемодiяти з користувачами АС у разi виникнення ситуацiй,

пов'язаних з антивiрусним захистом;
- вести облiк роботи САЗ.
Обов'язки користувачiв АС
Користувачi АС вiдповiдають за дотримання вимог САЗ.
Користувачi АС зобов'язанi:
- дотримуватися вимог та рекомендацiй щодо захисту iнформацiТ у АС вiд

вiрlrсного зараження;
- слiдкува^rи за оновленням та актуальнiстю антивiрусних баз (оновлення

повинно проводитись не рiдше нiж один раз кожнi 7 дiб), iнформувати
вiдповiдального за ТЗI Щепартаменту, якщо при оновленi антивiрусних баз
виникли буль якi труднощi.

- в роботi iз зовнiшнiми накошичувачами (магнiтнi диски, CD-RON4, flash
пам'ятi тощо) обов'язково перевiряти ik антивiрусною програмою до
використання на об'сктi електронно-обчислюва.liьноi технiки ЕОТ;

- iнформувати вiдповiдального за ТЗI Щепартаменту про буль-який
виявлений Bipyc, змiни конфiгурацii або незвичайне поводження комп'ютера або
програми та припиняти роботу.

0гляди BipyciB
Використовуються рiзнi типи огляду АС:
- огляд вручну або за запитом. Перевiряютъся обранi файли i папки на

EOlr4;



- ОГЛяД У реальному часi. I]д функцiя безупинно перевiряс на наявнiсть
вiдомих BipyciB файли, якi читаються/запису}оться на ЕОМ;

- плановиЙ огляд обраних фаЙлiв i папок на АС у запланованиЙ час.
[iT вiдповiдального
Пiсля одержання

вiдповiдальний за ТЗI:

П.I. Турчин
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