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                                                               УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

           “
25
’’
03
2016 р.

№
100



Про призначення відповідальних
працівників за надання технічної
та практичної допомоги користувачам
електронного цифрового підпису

У відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від  28 жовтня 2004 року №1452 «Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності», Регламенту АЦСК органів юстиції України, з метою своєчасного забезпечення електронними цифровими підписами.

Призначити відповідальним за проведення робіт по використанню електронного цифрового підпису по Чечельницькій районній державній адміністрації – Мазуренко Наталку Василівну, державного реєстратора  сектору з питань державної реєстрації районної державної адміністрації.

	У своїй роботі відповідальній особі керуватись Законом України від 22 травня 2013 року №852-IV «Про електронний цифровий підпис».


	Відповідальній особі забезпечити підготовку та надання до відокремленого пункту реєстрації АЦСК ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України у м. Вінниця пакетів документів щодо формування, блокування поновлення, скасування посилених сертифікатів працівникам, надання посадовим особам консультаційної допомоги по оформленню заяв на реєстрації, технічної можливості для генерації відповідальними особами електронного цифрового підпису, формування запитів на сертифікацію та подання їх до відокремленого пункту реєстрації АЦСК ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України у м. Вінниця. 



	Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  першого заступника голови райдержадміністрації В.Савчука.


Голова  районної
державної адміністрації                                                     С. Пустовий

                            Н. Мазуренко
                            А. Ланецький
                            О. Атаманенко
                            Н. Никитюк 
                            В. Савчук
                            О. Тимофієва


































                                               Пояснювальна записка
                        до проекту розпорядження голови райдержадміністрації 
       “ Про призначення відповідальних працівників за надання технічної
та практичної допомоги користувачам електронного цифрового підпису“
                     1. Обгрунтування необхідності прийняття розпорядження.
       Проект розпорядження розроблено у відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від  28 жовтня 2004 року №1452 «Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності», Регламенту АЦСК органів юстиції України, з метою своєчасного забезпечення електронними цифровими підписами.
	   2. Мета і шляхи її досягнення
       Мета даного розпорядження - своєчасне забезпечення електронними цифровими підписами.
                     3. Правові аспекти
 Виконання  вимог Постанови Кабінету Міністрів України від  28 жовтня 2004 року №1452 «Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності», Регламенту АЦСК органів юстиції України »
                     4. Фінансово-економічне обгрунтування
Не потребує
                     5. Позиція заінтересованих органів
        Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування вжити невідкладних заходів щодо своєчасного забезпечення електронними цифровими підписами.

                    6. Регіональний аспект
Не стосується розвитку адміністративно територіальної одиниці
                    7.Громадське обговорення
Не підлягає
                     8.Прогноз результатів
 
        Прийняття даного розпорядження підвищить ефективність своєчасного забезпечення електронними цифровими підписами.





Державний реєстратор сектору
з питань державної реєстрації
Чечельницької райдержадміністрації 		        Н. Мазуренко                                                          



Довідка

погодження проекту розпорядження голови районної державної адміністрації 
“ Про призначення відповідальних працівників за надання технічної
та практичної допомоги користувачам електронного цифрового підпису ”

	Проект розпорядження розроблено у відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від  28 жовтня 2004 року №1452 «Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності», Регламенту АЦСК органів юстиції України, з метою своєчасного забезпечення електронними цифровими підписами.

Погоджено
Без зауважень:


Керівник апарату 
райдержадміністрації   			   		                 О.Тимофієва


Із зауваженнями , пропозиціями)
які враховано                                        --------------------------      -------------------------                                                                      
                                                                 (  посада)                    (ініціали та прізвище
     
Із зауваженнями(пропозиціями)
які враховано частково                       ---------------------------   ---------------------------                                                        
                                                                 (посада)                     (ініціали та прізвище
Із зауваженнями (пропозиціями)		
які не враховано                                  --------------------------       -------------------------                                        
                                                                 (посада)                     (ініціали та прізвище

 




Державний реєстратор сектору
з питань державної реєстрації
Чечельницької райдержадміністрації 		        Н. Мазуренко
				


