ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор
Львівського національного медичного

роботи в локальній комп'ютерній мережі
Львівського національного медичного університету імені Данила
Галицького
1. Загальні положення
1.1. Локальна комп'ютерна мережа ЛНМУ імені Данила Галицького (надалі -

Мережа) - це система програмно-апаратних ресурсів, які використовуються
для вирішення задач інформаційного забезпечення та підвищення
ефективності роботи в межах виконання плану роботи кафедри. Апаратна
частина цієї системи складається з комунікаційного обладнання, серверів і
персональних комп'ютерів (ІЖ), які під'єднані до Мережі.
1.2. Користувачі, які працюють на під'єднаних до Мережі персональних

комп'ютерах, є користувачами локальної комп'ютерної мережі (надалі Користувачі мережі).
1.3. Дійсні Правила поширюються та є обов'язковими до виконання для всіх

Користувачів мережі.
Користувачі мережі
законодавства України.
1.4.

зобов'язані

дотримуватись

вимог

чинного

1.5. Відповідальність за доступ співробітників до роботи на персональних

комп'ютерах, під'єднаних до Мережі, несе керівник структурного підрозділу
університету, за яким закріплені дані ПК.
2. Адміністрація мережі

Адмініструванням, підтримкою роботоздатності
розширення Мережі займається Адміністрація мережі.
2.1.

та

питаннями

2.2. Адміністрація мережі формує системну політику роботи Мережі,

визначає принципи та правила конфігурації мережевого програмного
забезпечення всіх серверів і робочих станцій, а також має виняткове право
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розподілу IP-адрес протоколу TCP/IP. Адміністрація мережі веде облік
параметрів мережевої конфігурації всіх ПК, які під'єднані до Мережі.
2.3. Керівництво університету доручає, Адміністрації мережі, забезпечення
контролю за виконанням Користувачами дійсних Правил та інформування
їїщо до їх порушень.
2.4. Адміністрація мережі має право використовувати необхідне програмне
забезпечення для контролю за використанням Користувачами ресурсів
Мережі та за виконанням ними дійсних Правил.
2.5.Адміністрація
мережі
керує
розподілом
доступу
до
загальноуніверситетських мережевих ресурсів і ресурсів мережі Інтернет,
контролює їх несанкціоноване використання.
2.6. Адміністрація мережі несе відповідальність за конфігурування
програмного забезпечення загально університетських серверів та за
забезпечення їхньої роботоздатності.
2.7. Адміністрація мережі має право тимчасово припиняти роботу Мережі чи
окремих її частин (по можливості попередньо повідомивши про це
користувачів) з технічних причин чи в аварійних ситуаціях для проведення
робіт із забезпечення нормального функціонування Мережі.
2.8. Адміністрація мережі проводить свою діяльність відповідно до заявок
(Додаток №1) керівників структурних підрозділів університету, за
розпорядженням керівництва університету.
3. Правила роботи в Локальній мережі
3.1. Керівники підрозділів повинні ознайомитись з даним документом, а у
відповідному журналі зазначити дату ознайомлення, власне прізвище та
ініціали, посаду, підрозділ, а також поставити особистий підпис.
3.2. Відповідальність за конфігурування програмного забезпечення ПК в
Мережі (включаючи мережеві ресурси цього ПК, відкриті для загального
використання, доступ до яких обмежений чи не обмежений паролями) несе
керівник конкретного структурного підрозділу університету, за яким
закріплений даний ПК.
3.3. Параметри мережевого програмного забезпечення ПК узгоджуються та
затверджуються Адміністрацією мережі.
3.4. Користувачі несуть відповідальність за зберігання у таємниці своїх
паролів доступу до ресурсів Мережі.
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3.5. Користувачам, керівники яких були ознайомлені з даним документом,
дозволяється:
3.6.1. Одержувати доступ до загальноуніверситетських мережевих ресурсів,
які дозволені до використання Адміністрацією мережі для даного
Користувача.
3.6.2. Використовувати мережеві ресурси інших ПК Мережі, які відкриті
власником ресурсу для загального використання, доступ до яких не
обмежений паролями.
3.6.3. Використовувати мережеві ресурси інших ПК Мережі, доступ до яких
дозволений власником цього ресурсу для даного Користувача.
3.6.4. Надавати ресурси свого ПК для спільного використання.
3.5. Користувачам забороняється:
3.5.1.
Здійснювати
дії,
які
перешкоджають
нормальній
роботоздатностікомунікаційного чи іншого обладнання Мережі, а також
вмикати або вимикати його без узгодження з Адміністрацією мережі.
Заважати нормальній роботоздатності мережевих служб інших ПК у Мережі.
3.5.2. Під'єднувати нові ПК до Мережі або робити заміну мережевих плат в
ПК, які вже працюють в Мережі, без попереднього узгодження з
Адміністрацією мережі.
3.5.3. Змінювати конфігурацію параметрів протоколу TCP/ІР ПК (зокрема IPадреси) без узгодження з Адміністрацією мережі.
3.5.4. Використовувати обладнання або програмне забезпечення, яке
приводить до недоцільного зниження пропускної здатності Мережі, або її
окремих вузлів.
3.5.5. Здійснювати несанкціонований доступ до захищених паролями
мережевих ресурсів (принтерів, дисків із файлами, тощо), які не дозволені
даному Користувачеві для використання власником цього ресурсу або
Адміністрацією мережі.
3.5.6. Використовувати програми підбору паролів інших комп'ютерів Мережі.
3.5.7. Підключатися до загальноуніверситетських серверів під чужим
мережевим ім'ям.
3.5.8. Займатися створенням або розповсюдженням будь-яких типів
комп'ютерних вірусів.
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4. Правила використання ресурсів мережі Інтернет
4.1. Користувачі електронної пошти повинні регулярно забирати свою пошту
із електронних скриньок на сервері університету.
4.2. Користувачам дозволяється:
4.2.1. Одержувати доступ до веб-серверів Інтернету зі своїх ПК та приймати
від них необхідну інформацію (http-доступ).
4.2.2. Використовувати послугу електронної пошти через поштовий сервер
інституту для доменів "meduniv.lviv.ua".
4.2.3. Одержувати додаткові сервіси Інтернет за узгодженням з
Адміністрацією мережі та з дозволу керівника структурного підрозділу, за
яким закріплений даний ПК.
4.3. Користувачам забороняється:
4.3.1. Використовувати ресурси Інтернет та електронної пошти, займатися
масовою розсилкою електронних повідомлень з метою, яка не пов'язана з
виконанням необхідних інституту робіт.
4.3.2. Здійснювати несанкціонований доступ до ресурсів Інтернет, які
захищені (паролями чи ін.), і до яких у користувача немає дозволу для
доступу.
4.3.3. Розповсюджувати інформацією, поширення якої порушує чиїсь
авторські права.
4.3.4. Здійснювати тривале накопичення великих обсягів своєї електронної
пошти на поштовому сервері інституту (більш 200 Мб протягом більш ніж 1
місяця).
4.3.5. Надсилати повідомлення електронної пошти обсягом більш ніж 10 Мб.
5. Порушення Правил
5.1. Порушення діючого законодавства України веде до покарання згідно
Кримінального Кодексу України, а саме розділ XVI (ст.361-363)
“Злочини
усферівикористання
електронно-обчислювальних
машин
(комп'ютерів), систем та комп'ютернихмережі мереж електрозв’язку”
(Додаток №2).
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5.2. У випадку порушення дійсних Правил відповідальність несе керівник
підрозділу, та це може призвести до покарання з боку адміністрації
університету як адміністративного, так і матеріального характеру.
5.3. У випадку виявлення порушень, які перешкоджають нормальній
роботоздатності Мережі або окремих її вузлів, Адміністрацією мережі
можуть бути вжиті заходи щодо обмеження можливостей використання
мережевих ресурсів конкретному Користувачеві, чи повне фізичне
від'єднання ПК від Мережі.

Контактна інформація:
Відділ інформатизації

278-64-54
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(Додаток 1)
Ректору
Львівського національного медичного
університету
імені Данила Галицького
член-кореспонденту НАМН України,
професору Зіменковському Б.С
___________________________

Заявка
Прошу Вашого дозволу, на підключення до мережі Інтернет у кількості ______
комп’ютерів. Для_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
З правилами роботи в локальній комп'ютерній мережі ознайомлений.

Дата

_____________

Керівник підрозділу

Підпис

_________________________ _________________
Контактний номер телефону _________________
Виконавець:

Підпис

_________________________ _________________
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Додаток №2
ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННООБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН (КОМП'ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА
КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ І МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ
(Розділ із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 05.06.2003 р. N 908-IV)

Стаття 361. Несанкціоноване втручання в роботу електроннообчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем,
комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку
1. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин
(комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж
електрозв'язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування
інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення
встановленого порядку її маршрутизації, карається штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або
позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без
такого та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою
яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або
якщо вони заподіяли значну шкоду, караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років та з конфіскацією програмних та технічних засобів,
за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю
винної особи.
Стаття 361 1 . Створення з метою використання, розповсюдження або
збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх
розповсюдження або збут
1. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту, а також
розповсюдження або збут шкідливих програмних чи технічних засобів,
призначених для несанкціонованого втручання в роботу електроннообчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем,
комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або
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позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією програмних чи
технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу
електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем,
комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, які є власністю винної особи.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або
якщо вони заподіяли значну шкоду, караються позбавленням волі на строк до п'яти років з конфіскацією
програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого
втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів),
автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, які є
власністю винної особи.
Стаття 361 2 . Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з
обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних
машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних
мережах або на носіях такої інформації
1. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим
доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах
(комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на
носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного
законодавства, караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або позбавленням волі на строк до двох років з
конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було
здійснено несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим
доступом, які є власністю винної особи.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або
якщо вони заподіяли значну шкоду, караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією
програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено
несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим
доступом, які є власністю винної особи.
Стаття 362. Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в
електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих
системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої
інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї
1. Несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, яка
оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах),
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автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах або зберігається на
носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, караються штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років з
конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було
вчинено несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, які є
власністю винної особи.
2. Несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, яка
оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах),
автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях
такої інформації, якщо це призвело до її витоку, вчинені особою, яка має
право доступу до такої інформації, караються позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на той самий строк
та з конфіскацією програмних чи технічних засобів, за допомогою яких було
здійснено несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, які є
власністю винної особи.
3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені
повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли
значну шкоду, караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з
позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
на строк до трьох років та з конфіскацією програмних або технічних засобів,
за допомогою яких було здійснено несанкціоновані дії з інформацією, які є
власністю винної особи.
Стаття 363. Порушення правил експлуатації електроннообчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем,
комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил
захисту інформації, яка в них оброблюється
Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин
(комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж
електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них
оброблюється, якщо це заподіяло значну шкоду, вчинені особою, яка
відповідає за їх експлуатацію, караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на той самий строк.
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Стаття 363 1 . Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних
машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи
мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень
електрозв'язку
1. Умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, здійснене без
попередньої згоди адресатів, що призвело до порушення або припинення
роботи електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих
систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб,
якщо вони заподіяли значну шкоду, караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на
той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних або
технічних засобів, за допомогою яких було здійснено масове
розповсюдження повідомлень електрозв'язку, які є власністю винної особи.
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