ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ
від 20 лютого 2020 року

Маріуполь

№ 10

Про
результати
ІТ-аудиту
інформаційних систем Головного
управління

Колегією розглянута інформація щодо проведеного у період з 27.01.2020 по
07.02.2020 відділом внутрішнього аудиту ДСНС України в Головному управлінні
ІТ-аудиту на тему: «Оцінка надійності та безпеки ІТ-систем, ефективності існуючих
механізмів ІТ-безпеки, ефективність організації роботи підрозділу ІТ». Велику увагу
було приділено організації внутрішнього контролю та забезпеченню його здійснення,
регламентуванню та удосконаленню процесів з метою запобігання ризиків прийняття
неефективних управлінських рішень при виконанні завдань, що здійснюються у
повсякденній діяльності, проведенню ідентифікації ризиків, їх оцінки та контролю.
Комісією з перевірки звернула увагу на доопрацювання наступних процесів:
- опрацюванні необхідних внутрішніх нормативних та організаційнорозпорядчих документів для побудови якісної та ефективної системи внутрішнього
контролю в ІТ-процесах;
- складанні адміністративних регламентів щодо процесів використання
існуючих в установі засобів для обміну інформацією між Головним управлінням, його
структурними та підпорядкованими підрозділами та сторонніми організаціями,
підприємствами та установами;
- в розділі І адміністративного регламенту повинен наводитись перелік
документів, у тому числі електронних, що складаються або опрацьовуються при
виконанні відповідних процесів, та нормативно-правових актів, які регламентують їх
форму і склад показників. Також, у пункті адміністративного регламенту «Визначення
цілей» повинні бути визначені стратегічні цілі, які необхідно досягти за результатами
реалізації відповідних процесів;
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- впровадженні системи заходів контролю з попередження (усунення) чи
обмеження ризиків; постійному моніторингу та періодичній оцінки окремих функцій,
процедур, рішень, тощо.
Виходячи з вищевикладеного, Колегія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про результати IT-аудиту інформаційних систем Головного
управління взяти до відома взяти до відома.
2. Начальникам підпорядкованих підрозділів:
забезпечити персональний контроль за належною організацією внутрішнього
контролю у підпорядкованому підрозділі відповідно до вимог законодавства, зокрема
у частині упередження порушень бюджетного законодавства на основі визначення
ризиків у діяльності установи та формування заходів контролю з їх усунення.
Термін –постійно
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника начальника
Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління
полковника служби цивільного захисту Гусинського В.В.

Заступник Голови ДСНС

Микола ІЛЬЧЕНКО

Начальник Головного управління

Олексій МІГРІН

Секретар Колегії

Оксана ДОНЧЕНКО
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ПОГОДЖЕНО:
Заступник
начальника
Головного
управління з реагування на надзвичайні
ситуації Головного управління

Владислав ГУСИНСЬКИЙ

Начальник
сектора
телекомунікацій,
інформаційних технологій та Системи 112

Максим ІЩУК

