
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
Д Е П А Р Т А М Е Н Т О С В І Т И І Н А У К И 

вул. Хрещатик, 6, м. Київ, 01001, тел./факс: (044) 278-21-62, 

E-mail: donm@kyiv-oblosvita.gov.ua Web:www.kyiv-oblosvita.gov.ua Код ЄДРПОУ 02143614 

/£.0/. JSXJ № /J'OtrfS/JoH На № від. 

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

Про інформаційну безпеку 

Надсилаємо для ознайомлення та неухильного виконання лист 

Міністерства освіти і науки України від 08.12.2017 № 1/9-669 щодо 

недопущення завдання шкоди інтересам держави у сфері інформаційної 

безпеки (додається). 

Просимо зміст листа довести до відома керівників закладів освіти та 

педагогічних працівників. 

Про виконання поінформувати департамент освіти і науки 

до 26.01.2018 на e-mail: cnitsait@gmail.com. 

Додаток: на 1 арк. 

Заступник директора департаменту Ж.Ж. Осипенко 

Коротковг 
278-23-32 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
пр. Перемоги, 10, м.Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96 

E-mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185 

Керівникам департаментів (управлінь) 
освіти і науки обласних, Київської 
міської державних адміністрацій, 
закладів вищої освіти, підприємств, 
установ та організацій, що належать до 
сфери управління Міністерства освіти і 
науки України 

Щодо недопущення завдання шкоди 
інтересам держави у сфері інформаційної безпеки 

Шановні колеги ! 

Відповідно до п.8 розділу 6 Доктрини інформаційної безпеки України, 
затвердженої Указом Президента України від 25.02.2017 № 47, з метою 
недопущення завдання шкоди інтересам держави у сфері інформаційної 
безпеки України, просимо здійснити організаційні та технічні заходи з 
обмеження доступу співробітників державних установ, підприємств та 
організацій до доменних зон «.ru», та «.ру» (крім виключних випадків, коли 
такий доступ надається визначеному колу співробітників з санкції керівництва 
установ, підприємств та організацій). 

Крім цього, вбачається за доцільне провести додаткову роз'яснювальну 
роботу щодо недопустимості використання в службових цілях російських 
поштових сервісів «Mail.ru», «Яндекс», «Rambler» тощо. 

З повагою 

Заступник Міністра Р. В. Греба 

Дзюба С.В. 
4813249 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

»1/9-669 від 08.12.2017 
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