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№ Н а № від 

Керівникам місцевих органів 
управління освітою, 
професійно-технічних 
навчальних закладів, закладів 
освіти обласної комунальної 
власності 

Про державний інформаційний ресурс 

Відповідно Закону України «Про Службу безпеки України», постанови 
Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 851 «Деякі питання 
використання доменних імен державними органами в українському сегменті 
Інтернету», Служба безпеки України вимагає дотримуватися заборони на 
використання поштових сервісів «Яндекс» та «Маіі.ги» при реєстрації та 
керуванні доменними іменами. 

Під час розширеної наради з оперативних питань 03.07.2017 голова 
Київської обласної державної адміністрації Горган О.Л. наголосив на 
необхідності приділити більшу увагу кібербезпеці, збереженню електронних 
баз даних у Київській області та акцентував увагу на забороні використання 
державними службовцями інтернет-сервісів «Маіі.ги», «Яндекс» та соціальних 
ресурсів «ВКонтакте», «Одноклассники», щодо яких введенні спеціальні 
обмеження відповідно до Указу Президента України від 15 травня 2017 року 
№ 133 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій)». 

Використання державними установами інтернет-сервісів «Маіі.ги», 
«Яндекс» та соціальних ресурсів «ВКонтакте», «Одноклассники» створює 



умови для отримання доступу до інформації, що є власністю держави, та може 
стати каналом поширення шкідливого програмного забезпечення з метою 
дестабілізації функціонування державних установ, що може завдати значної 
шкоди національній безпеці держави та створити передумови для вчинення 
кримінальних правопорушень. 

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення нанесення шкоди 
національній безпеці України в інформаційній сфері, департамент освіти і 
науки просить вжити заходів для обов'язкової актуалізації державних 
інформаційних ресурсів, приведення їх у відповідність до вимог положень 
нормативно-правових актів та документів у сфері технічного захисту 
інформації, припинити використання державними установами доменних імен та 
листування з використанням поштових сервісів, щодо яких застосовано 
обмежувальні заходи, і неухильно дотримуватися законодавства у сфері 
технічного захисту інформації. 

Просимо зміст листа довести до відома керівників навчальних закладів та 
педагогічних працівників. 
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