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1. Загальні відомості 

1.1. Призначення системи 

        Система електронного документообігу для ДП «Медичні закупівлі України» 

призначена для автоматизації робіт, що проводяться з документами, які надійшли як 

ззовні, так і зі створеними в організації (включаючи всі структурні підрозділи) і 

ведення електронного архіву документів. 

       Створення Системи повинно забезпечити досягнення наступних цілей: 

- Створення єдиного документообігу всіх структурних підрозділів ДП; 

- Підвищення прозорості електронного документообігу ДП МЗУ; 

- Підвищення ефективності та оперативності роботи з документами; 

- Зменшення паперового документообігу; 

- Унеможливлює втрату документів і скорочує число помилок при обробці великих 

потоків документів; 

- Скорочення часу пошуку і проходження документів по структурним підрозділам; 

- Посилення контролю виконавської дисципліни; 

- Забезпечення передачі електронних документів до інших державних органів із 

використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади; 

- Дотримання принципу однократності реєстрації документів. 

 

 

1.2. Умовне позначення 

Повне найменування: Єдина система електронного документообігу в Державному 

підприємстві «Медичні закупівлі України». 

1.3. Шифр  

Умовне позначення (шифр): СЕД ДП МЗУ.  

1.4. Визначення 

Діловодство – сукупність процесів, що забезпечують документування 

управлінської інформації та організацію роботи зі службовими документами; 
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Електронний документообіг (обіг електронних документів) – сукупність 

процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, 

використання та знищення електронних документів, які виконуються із 

застосуванням перевірки цілісності та, у разі необхідності, з підтвердженням факту 

одержання таких документів; 

Електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді 

електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа; 

Платформа (Система) – єдина система електронного документообігу в 

Державному підприємстві «Медичні закупівлі України»; 

СЕД ДП МЗУ – це автоматизована система, призначена для документального 

забезпечення процесів управління та автоматизації діловодства та документообігу, 

здійснення контролю за виконавською дисципліною та забезпечення обробки 

електронних документів; 

Комплексна система захисту інформації СЕД ДП МЗУ –  взаємопов'язана 

сукупність організаційних та інженерно-технічних заходів, засобів і методів захисту 

інформації, призначена для захисту інформації в СЕД ДП МЗУ. Комплексна система 

захисту інформації є складовою частиною СЕД ДП МЗУ.  

1.5. Перелік умовних скорочень  

В цьому документі використовуються такі позначення і скорочення:  

СЕД – Система електронного документообігу; 

ДП – Державне підприємство «Медичні закупівлі України»; 

АС – Автоматизована система; 

КСЗІ – Комплексна система захисту інформації; 

ПЗ – Програмне забезпечення; 

КЕП/ЕЦП – Кваліфікований Електронний Підпис/Електронний цифровий підпис; 

СЕВ ОВВ – Система електронної взаємодії органів виконавчої влади; 

БД – База даних. 
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2. Основні вимоги до системи 

2.1. Загальні вимоги до Системи 

 

Вимоги до системи: 

− Система повинна мати можливість підключення співробітників всіх підрозділів 

організації (80 користувачів, що можуть використовувати різні робочі місця, в 

тому числі розташовані поза межами однієї будівлі, для входу у систему); 

− Продуктивність Системи не повинна знижуватись при пікових навантаженнях і 

при наповненні баз даних Системи; 

− Система має містити модуль інтеграції з СЕВ ОВВ; 

− Система повинна забезпечувати простий і ефективний доступ до документів і 

до даних про документи для фахівців і керівників; 

− Система повинна забезпечувати накладання КЕП із використанням апаратно-

програмних або апаратних пристроїв, які реалізують криптографічні алгоритми 

генерації пар ключів та/або створення кваліфікованого електронного підпису, 

на кожний електронний документ; 

− Система повинна підтримувати різну версійність документів; 

− Система повинна підтримувати розмежування прав доступу до документів 

організації в залежності від повноважень користувача; 

− Система повинна підтримувати як повнотекстовий пошук, так і пошук за 

окремими критеріями; 

− Система повинна підтримувати дотримання логіки єдиного сховища 

електронних документів; 

− Система повинна надавати можливість додавання нових типів документів без 

програмування і налаштування кожного типу документа, включаючи опис 

маршруту його руху; 

− Система повинна забезпечувати функції контролю статусу документів 

(повністю або етапів їх життєвого циклу) і функції нагадувань про документи; 

− Система повинна володіти інтеграційними можливостями (повинні бути API 

для інтеграції з іншими системами, зокрема: з системою електронної взаємодії 

органів виконавчої влади); 

− Система повинна мати можливість реєструвати нових користувачів; 

− Оптимізована робота як на комп’ютері так і у мобільних пристроях (мобільний 

додаток буде плюсом). 
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2.2. Вимоги до автоматизації 

  

Система передбачає автоматизацію наступних видів діяльності: 

− Прийом, обробка та передача документів, що надходять; 

− Підготовка, обробка і відправка вихідних документів; 

− Підготовка, обробка і передача внутрішніх документів; 

− Контроль виконання вхідних та внутрішніх документів; 

− Контроль виконання вихідних документів; 

− Контроль вихідних документів; 

− Ведення електронного архіву; 

− Контроль виконавської дисципліни та підготовка звітів; 

− Захист від несанкціонованого доступу до операцій і бази даних електронних 

документів; 

− Забезпечення цілісності бази даних електронних документів; 

− Підготовка проектів документів та їх частин. 

 

2.3. Характеристика користувачів 

 

За рівнем повноважень щодо доступу до інформації, характером та складом робіт, які 

будуть виконуватись в процесі функціонування СЕД ДП МЗУ, особи, що мають 

доступ до АС, поділяються на такі категорії:  

- користувач – фізична особа, яка взаємодіє з АС для виконання функціональних 

обов’язків;  

- служба діловодства – користувач, що виконує роботи з організації діловодства та 

здійснює контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами;  

- служба контролю – користувач, що здійснює контроль за виконавською 

дисципліною;  

- адміністратор (admin) – користувач, роль якого включає функції встановлення, 

налаштування та керування компонентами АС. 
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2.4. Характеристика інформації що обробляється в СЕД ДП МЗУ 

 

Найвищий гриф обмеження доступу до інформації, яка може циркулювати в 

СЕД ДП МЗУ та підлягає захисту – конфіденційна інформація (персональні дані). 

За рівнем обмеження доступу інформація, яка циркулює в СЕД ДП МЗУ 

поділяється на: 

1. Відкрита інформація. 

2. Конфіденційна інформація. 

3. Технологічна інформація. 

До відкритої інформації відносяться: інформаційні ресурси загального 

користування – інформаційні об’єкти, що містять матеріали інформаційно-

довідкового характеру в СЕД ДП МЗУ, доступні всім користувачам СЕД ДП МЗУ 

(інформаційні ресурси загального користування представлені у вигляді – папок, 

файлів, електронних листів, Веб-сторінок, Веб-форм, електронних документів); 

Ця інформація підлягає захисту в частині збереження цілісності, автентичності, 

та забезпечення її доступності. 

 

До конфіденційної інформації (персональні дані) відносяться: інформаційні 

ресурси, що містять персональні дані фізичних осіб (персональних даних адресатів 

публічних звернень громадян тощо); 

Ця інформація підлягає захисту в частині збереження конфіденційності, 

цілісності та забезпечення її доступності. 

 

До технологічної інформації відноситься: 

− технологічна інформація КСЗІ та технологічна інформація щодо 

адміністрування та управління компонентами СЕД ДП МЗУ; 

− дані про персональні ідентифікатори засобів авторизації користувачів,  паролі 

користувачів, їхні повноваження та права доступу до об’єктів захисту, 
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інформація журналів реєстрації дій користувачів, інша інформація комплексу 

засобів захисту, інформація про профілі та налаштування обладнання Системи 

та режими його функціонування, робочі параметри прикладного програмного 

забезпечення, ключова інформація для криптографічних перетворень тощо.  

 

Технологічна інформація СЕД ДП МЗУ призначена для використання тільки 

уповноваженими користувачами з числа адміністраторів СЕД ДП МЗУ. 

Ця інформація підлягає захисту в частині збереження конфіденційності, 

цілісності та забезпечення її доступності. 

 

3. Інтерфейс та особливості системи 

 

3.1. Створення карток на різні типи документів. 

 

В рамках системи повинні бути реалізовані такі типи процесів (описи нижче 

можуть незначно відрізнятись від фінального вигляду системи): 

 

3.1.1. Вхідні документи 

Поля картки вхідних документів: 

Назва поля Опис 

Реєстраційний номер  Номер документа в системі, проставляється автоматично 

Дата реєстрації Проставляється автоматично при реєстрації документа в системі 

Скан. копії  Поле відображає завантажені файли скан. копій 

Додаткові файли Поле відображає завантажені файли з коментарями до документа 

Адресат  Співробітник, якому був адресований вхідний документ 

Контрагент  Компанія, від якої був відправлений документ 

Контрагент: Підписант  Особа, яка підписала документ від контрагента 

Контрагент: Номер  Номер документа у контрагента 

Контрагент: Дата  Дата, від якої документ підписаний контрагентом 

Зміст  Зміст документа 

Документ-підстава В поле можна вказати посилання на документ-підставу 

Розсилка В поле вибираються і відображаються адресати розсилки 
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Доручення Доручення, поставлені по документу 

 

 

Схема1. Приклад роботи з вхідним документом 

3.1.2. Картка доручення 

Поля картки доручення: 

Назва поля Опис 

Реєстраційний 

номер  

Номер доручення в системі. Проставляється автоматично при створенні 

документа 

Дата реєстрації Дата реєстрації документа. Проставляється автоматично при відправці 

доручення Виконавцю 

Файли доручення Відображає завантажені файли доручення 

Файли батьківського 

документа 

Показує файли батьківського документа 

Ініціатор  Співробітник, який створив доручення 

Автор доручення  Фактичний автор доручення. За замовчуванням виставляється рівним Ініціатору, 

але Ініціатор повинен мати можливість змінити автора 

Зміст  Зміст доручення 

Виконавець  Виконавець доручення, проставляється Ініціатором 

Співвиконавці Співробітники, які є співвиконавцями доручення. Заповнюється ініціатором 

Контролер  За замовчуванням порожнє поле. При необхідності Ініціатор повинен мати   

можливість змінити, тоді доручення після виконання потрапить на «Контроль 

виконання» 

Доручено Проставляється автоматично при відправці доручення Виконавцю 

Виконати до  При збереженні картки здійснюється контроль введеного значення в поле дати. 

Воно повинно бути більше поточної дати 

Виконано Дата виконання доручення. Проставляється автоматично при виконанні 

доручення 

Автоматично 

виконати 

Заповнюється Виконавцем на етапі виконання. Якщо прапорець стоїть, то 

доручення виконується автоматично при виконанні всіх його дочірніх доручень 
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Документ-підстава Реєстраційний номер документа, з якого було створено доручення. Не доступно 

для редагування 

Батьківський документ Реєстраційний номер батьківського документа, першого в ієрархії, з якого були 

створені всі доручення їх грона. Не доступно для редагування 

Файли звіту Відображає завантажені файли звіту 

 

 

Схема 2. Приклад роботи з дорученнями 

 

3.1.3. Електронні службові записки 

Поля електронної службової записки: 

Назва поля Опис 

Реєстраційний номер  Номер документа в системі 

Дата реєстрації Дата реєстрації документа в системі. Проставляється автоматично при 

реєстрації документа в системі 

Файли документа  Відображає завантажені файли документа 

Додаткові файли Поле відображає завантажені файли з коментарями до документа 

Вид службової записки Вид службової записки 

Зміст  Зміст документа 

Підписант  Проставляється Виконавцем 

Адресат  Співробітник, якому адресований документ. Проставляється 

Виконавцем. 

Документ-підстава В поле можна вказати посилання на документ-підставу 
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Виконавець  Співробітник, який створив документ. Проставляється автоматично 

Підрозділ  Проставляється автоматично по підрозділу Виконавця 

Розсилка В поле вибираються і відображаються адресати розсилки 

Доручення Доручення, поставлені по документу 
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Схема 3. Приклад роботи з електронними службовими записками 
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3.1.4. Вихідні документи 

Поля вихідних документів: 

Назва поля Опис 

Реєстраційний номер  Номер документа в системі 

Дата реєстрації Дата реєстрації документа в системі. Проставляється автоматично при 

реєстрації документа в системі 

Файли документа  Відображає завантажені файли документа 

Додаткові файли Відображає завантажені файли документа з коментарями до документа 

Скан. копії Відображає завантажені файли скан. копій 

Зміст  Зміст документа 

Примітки Примітки щодо документу 

Контрагент Контрагент, з яким буде направлений документ 

Контрагент (текст) Інформація про контрагента. Використовується для введення 

найменування контрагента Виконавцем, у разі якщо це новий 

контрагент, і він відсутній в довіднику контрагентів 

Контрагент: Адресат Співробітник контрагента, з яким буде направлений документ 

Контрагент: Номер вхідного Номер документа у контрагента 

Контрагент: Дата входить Дата документа у контрагента 

Підписант  Проставляється Виконавцем 

Документ-підстава В поле можна вказати посилання на документ-підставу 

Виконавець  Співробітник, який створив документ. Проставляється автоматично 

Підрозділ  Проставляється автоматично по підрозділу Виконавця 

Розсилка В поле вибираються і відображаються адресати розсилки 
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Схема 4. Приклад роботи з вихідними документами 
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3.1.5. Накази і розпорядження 

Поля наказів і розпоряджень: 

Назва поля Опис 

Реєстраційний номер  Номер документа в системі 

Дата реєстрації Дата реєстрації документа в системі. Проставляється автоматично 

при реєстрації документа в системі 

Файли документа  Відображає завантажені файли документа 

Додтакові файли Відображає завантажені файли документа з коментарями до 

документа 

Скан. копії Відображає завантажені файли скан. копій 

Зміст  Зміст документа 

Підписант  Проставляється Виконавцем 

Статус 

наказу / розпорядження 
Заповнюється реєстратором. Доступні варіанти: 

- Діє; 

- Скасовано; 

- Зі змінами 

Документ-підстава В поле можна вказати посилання на документ-підставу 

Виконавець  Співробітник, який створив документ. Проставляється 
автоматично. 

Підрозділ  Проставляється автоматично по підрозділу Виконавця 

Розсилка В поле вибираються і відображаються адресати розсилки 

Доручення Доручення, поставлені по документу 
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Схема 5. Приклад роботи з наказами і розпорядженнями 
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3.1.6. Протоколи нарад 

Поля протоколів нарад: 

Назва поля Опис 

Реєстраційний номер  Поле, по якому відбувається перехід на картку із системи 

Дата реєстрації Дата, від якої підписано документ. Проставляється 

автоматично при реєстрації документа в системі 

Файли документа  Відображає завантажені файли документа 

Додаткові файли Відображає завантажені файли документа з коментарями до 

документа 

Скан. копії Відображає завантажені файли скан. копій 

Зміст  Анотація до документа 

Вид протоколу  Вид протоколу 

Голова  Заповнюється Виконавцем 

Секретар  При створенні встановлюється рівним Виконавцю 

Учасники наради Співробітники, які взяли участь в нараді 

Дата наради   Дата, на яку відбудеться нарада 

Документ-підстава В поле можна вказати посилання на документ-підставу 

Підрозділ Значення встановлюється автоматично підрозділом 

створив користувача і не підлягає зміні 

Виконавець Співробітник, який створив документ. значення 

встановлюється автоматично при створенні рівним поточному 

користувачеві і не підлягає зміні 

Розсилка В поле вибираються і відображаються адресати розсилки 

Доручення Доручення, створені за цим документом 
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Схема 6. Приклад роботи з протоколами нарад 
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3.1.7. Нормативні документи 

Поля нормативних документів: 

Назва поля Опис 

Реєстраційний номер  Номер документа в системі 

Рахунок  Відображає завантажені файли документа 

Контрагент Контрагент, ким виставлений рахунок 

Призначення платежу Призначення платежу 

Вид витрат Вид витрат 

Форма оплати Форма оплати (готівкова / безготівкова) 

Тип оплати Тип оплати 

Сума  Сума рахунку 

Сума ПДВ  Сума ПДВ 

Валюта Валюта 

Гроші під звіт Гроші під звіт (Так / Ні) 

Сплатити до  Дата, до якої необхідно сплатити рахунок 

Номер рахунку Номер рахунку 

Дата рахунку Дата рахунку 

Договір Договір, за яким виставлений рахунок 

Бюджетодержатель  Проставляється Виконавцем 

Документ-підстава В поле можна вказати посилання на документ-підставу 

Виконавець  Співробітник, який створив документ. Проставляється автоматично 

Підрозділ  Проставляється автоматично по підрозділу Виконавця 
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Схема 7. Приклад роботи з нормативними документами 
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При створенні картки документа, основними параметрами є:  

- Можливість присвоєння всіх необхідних для документа полей 

(враховуючи специфіку типів документів та їх направлення); 

- Можливість у документі ставити електронні підписи та резолюції особам 

з відповідним статусом у системі; 

- Можливість редагування картки документа; 

- Робота з документом у режимі онлайн для декількох користувачів; 

 

Рис.1. Приклад типової картки створення документа 

 

3.2. Структура архіву і папок 

 

Після створення документу, він автоматично потрапляє до обраної 

класифікації (вхідні, вихідні, накази і тд..) або на розгляд. Приклад структури 

папок відображає приблизне бачення структури папок, що буде впроваджено). 

 

Рис.2. Приклад структури папок 
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3.3. Делегування документів на підпис 

 

        Також, документи, що мають бути підписані певною посадовою особою, в 

його інтерфейсі автоматично потрапляють у папку «На розгляді». При створенні 

документу мають вказуватись усі підписанти у порядку розгляду, і у даному 

логічному порядку, документи будуть потрапляти на підпис ЕЦП до причетних 

осіб. Посадова особа може відхилити підписання документа, в тому разі всі 

минулі підписи на документі зникають, і документ потрапляє до виконавця на 

доробку або видалення.  

 

Рис.3. Приклад роботи з договором 

 

        Коли до підписанта потрапляє документ на обробку та погодження, він 

інформується системою, щодо отримання цього документу у головному меню. 

 

3.4. Admin доступ 

 

       В додатковій інформації про документ (у разі типу доступу до системи 

Admin), має вказуватись історія змін документу та причетних. 
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       Також admin має доступ до папки «У роботі», що відображає перелік усіх 

документів що знаходяться на розгляді та візуванні у всіх користувачів 

 

Рис.4. Приклад відображення статусів документів 

 

3.5. Пошук у системі 

 

Необхідний пошук по будь-яких полях картки в інтерфейсах системи; поля 

пошуку (фільтри) повинні мати можливість налаштування. Також необхідний 

пошук по змісту файлів документа, що прискорить процес пошуку потрібних 

документів. 

 

3.6. Звітність 

Можливість відслідковувати та формувати звіти по об’ємам оброблених 

документів та інших звітів, у вбудованому дизайнері звітів. 

 

 

Рис.5. Приклади звітів, що можуть використовуватись у системі 

 

3.7. Реєстрація нових користувачів та інструкції по роботі з програмою 

 

При впровадженні електронного документообігу у ДП, Виконавець має 

провести навчання усіх співробітників, що будуть працювати у даній програмі. 
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Виконавець має надати Замовнику 80 ліцензованих робочих місць, з яких: 

- 10 – з доступом класу «Адміністратор»; 

- 70 – з доступом класу «Працівник ДП «МЗУ»»; 

 

Роль Дані, що доступні в платформі BI 

Працівник ДП 

«МЗУ» 

Всі опубліковані дані, до яких надано доступ тільки співробітникам ДП «МЗУ», та 

дані на яких не накладено обмеження доступу по ролі 

Адміністратор Доступ до всіх даних та до налаштувань бізнес-процесів документообігу 

 

         Необхідна можливість створювати нові облікові записи з різним типом 

доступу до системи, але тільки для користувачів з роллю «Адміністратор». 

         Також при реєстрації нового користувача, Виконавець має надати необхідні 

мануали або інструкції для користувачів та адміністраторів для більш швидкої 

адаптації персоналу до нової системи. 

 

3.8. Реєстрація звернень громадян та надання доступу до інформації 

 

Специфікою даного документообігу є можливість отримання звернень від 

фізичних та юридичних осіб, та надавати доступ до деяких документів, або 

відсилати їх адресанту по e-mail після цих звернень, так як цього вимагає Закон 

України про доступ до публічної інформації. 

 

3.9. КЕП/ЕЦП 

 

Система електронного документообігу має бути інтегрована з 

сертифікованими криптографічними системами і надавати користувачам 

можливість використовувати електронний цифровий підпис під час роботи з 

електронними документами. 

Електронний цифровий підпис функціонально аналогічний звичайному 

рукописному підпису на папері і володіє всіма його основними перевагами: 
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- засвідчує, що підписаний документ надходить від особи, що його 

підписала; 

- гарантує цілісність підписаного документа (захист від модифікацій); 

- не дає можливості особі, яка підписала документ, відмовитися від 

зобов'язань, пов'язаних з підписаним документом. 

Закон України прирівнюють за юридичною силою електронні документи, 

що підписані КЕП/ЕЦП, до документів з власноручним підписом або печаткою, 

а також створюють правову основу для застосування КЕП/ЕЦП і здійснення 

юридично значущих дій шляхом електронного документообігу. 

 

 

3.10. Вимоги до резервування даних 

СЕД ДП МЗУ має забезпечувати: 

-      збереження інформації на момент відмови або виходу з ладу будь-якого з 

компонентів Системи незалежно від призначення, з наступним відновленням 

після проведення ремонтних і відновлювальних робіт; 

-      можливість резервування та відновлення інформації; 

-      резервування критично важливих компонентів і даних Системи, 

конфігурації та налаштувань Системи; 

-      вихід з ладу будь-якого робочого місця користувача не має впливати на 

працездатність Системи в цілому. 

 

3.11. Приймальні критерії 

Для прийняття Платформи до експлуатації повинна бути створена 

приймальна комісія у складі представників Замовника та Набувача. 

При здачі в експлуатацію Платформа повинна пройти приймальне 

тестування для визначення її відповідності ТЗ. 
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За результатами приймальних випробувань складається акт, в якому 

міститься висновок про ступінь відповідності Платформи вимогам ТЗ та рішення 

про прийняття її в тестову експлуатацію. 

Платформа, що постачається, повинна бути інстальована та налаштована 

на серверах, визначених ДП “МЗУ”. 

Система повинна мати таку документацію: 

- інструкція адміністратора Системи (документація платформи на 

англійській мові) ; 

- інструкція користувача Системи у вигляді інтерактивної допомоги; 

- акт передання-прийняття примірника Твору (Системи, що постачається); 

- програма та методика випробувань, яка розробляється Набувачем; 

- протокол випробувань та інших тестувань. 

Виконавець передає ДП “МЗУ” виключні права на розроблену Систему, за 

виключенням платформи розробки, на безстроковій основі, з можливістю 

надання технічної та консультаційної підтримки від Виконавця строком на 2 

роки від дати підписання договору. В разі неможливості передачі виключних 

прав, Виконавець на безстроковій основі передає права на Систему, які 

передбачають можливість здійснення ДП “МЗУ”, чи обраними державним 

підприємством третіми сторонами, будь-яких модифікацій в Системі. 

Ліцензії на використання платформи розробки входять до предмету 

закупівлі. Питання придбання ліцензій, ліцензійні умови та функціонал 

доступний в рамках ліцензій обов’язково вказується у тендерній пропозиції 

учасника закупівлі.  

Ліцензійні обтяження: 

- ліцензійні обтяження не повинні перешкоджати зміні користувача цих 

прав; 
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- якщо програмне рішення побудоване на базі платформи, що ліцензується, 

таке рішення повинно бути вільне від ліцензійних обтяжень (в тому числі 

фінансових), що перешкоджають його вільному використанню Замовником та 

Набувачем робіт у подальшому; 

- перевага при оцінюванні пропозицій надаватиметься безстроковим 

ліцензіям, допускаються ліцензії терміном на 3 роки. 

 

3.12. Послуги зі створення і впровадження Системи 

До складу послуг зі створення і впровадження СЕД ДП МЗУ мають бути 

включені:  

− Розробка проектної та експлуатаційної документації на Систему, що 

обов’язково повинна включати наступні документи (перелік не 

вичерпний): 

o Розробка деталізованого технічного завдання, технічно-робочого 

проекту СЕД ДП МЗУ;  

o розробка експлуатаційної документації СЕД ДП МЗУ; 

− Розробка проектної та експлуатаційної документації на побудову КСЗІ 

СЕД ДП МЗУ та її державну атестацію  відповідності до вимог ТЗІ 3.7-003-

2005 «Порядок проведення робіт із створення комплексної системи 

захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі»; 

− постачання програмного забезпечення СЕД ДП МЗУ;  

− міграція в СЕД ДП МЗУ даних з існуючих систем електронного 

документообігу (ДокПроф – 1 робоче місце);  

− інсталяція та налагодження СЕД ДП МЗУ для застосування за 

призначенням;  

− інтеграція СЕД ДП МЗУ з Системою електронної взаємодії органів 

виконавчої влади (за підтримки та участі Набувача); 
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− обов’язкове навчання користувачів роботи зі СЕД ДП МЗУ;  

− навчання користувачів роботи зі спеціалізованим периферійним 

обладнанням;  

− дослідна експлуатація з підтримкою виконавцем створення СЕД ДП МЗУ 

упродовж терміну її проведення; 

− гарантійне обслуговування;  

− післягарантійне супроводження. 

 

4. Вимоги до КСЗІ 

Відповідно до чинного законодавства України і вимог окремих 

нормативних документів Закону України "Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах" та Закону України "Про захист 

персональних даних" обов'язковому захисту інформації підлягає: інформація, що 

є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом, вимоги по захисту 

якої встановлені законом, в т.ч. персональні дані громадян. 

Захист інформації повинен забезпечуватися на всіх технологічних етапах 

обробки інформації, що потребує захисту в системі, і в усіх режимах 

функціонування системи.   

СЕД ДП МЗУ може бути класифікована як АС класу 3 – розподілений 

багатомашинний багатокористувацький комплекс, який  обробляє інформацію 

різних ступенів обмеження доступу.  

КСЗІ СЕД ДП МЗУ повинна створюватися у порядку, визначеному НД ТЗІ 

3.7-003-2005 «Порядок проведення робіт із створення комплексної системи 

захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі» з урахуванням 

вимог НД ТЗІ 2.5-005-99 «Класифікація автоматизованих систем і стандартні 

функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації від 

несанкціонованого доступу».  
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Вимоги щодо захисту інформації від витоку технічними каналами та 

спеціального впливу в СЕД ДП МЗУ не висуваються.  

Виконавцем мають бути надані сертифікати відповідності в галузі 

технічного захисту інформації на засоби СЕД, що постачаються Виконавцем, а 

також сертифікати відповідності в галузі криптографічного захисту інформації 

на криптобібліотеки, що використовуються в СЕД,  та засоби криптографічного 

захисту інформації, що забезпечують шифрування каналів зв’язку віддаленого 

доступу. КСЗІ СЕД ДП МЗУ повинна передбачати можливість виводити з дії та 

вводити до складу СЕД ДП МЗУ нові типові робочі місця без необхідності 

проведення додаткової експертизи КСЗІ. СЕД ДП МЗУ має відповідати вимогам 

ЗУ "Про електронні документи та електронний документообіг", ЗУ "Про довірчі 

послуги" та ПКМУ № 55 "Деякі питання документування управлінської 

діяльності". 

В рамках виконання робіт з побудови КСЗІ ЄДЕССБ Виконавець повинен 

виконати наступні роботи: 

4.1. Формування загальних вимог до КСЗІ 

 

4.1.1. Обстеження середовищ функціонування СЕД ДП МЗУ 

Враховуючи той факт, що КСЗІ СЕД ДП МЗУ створюється під час 

побудови СЕД ДП МЗУ окремих вимог щодо документування етапу обстеження 

середовища функціонування СЕД ДП МЗУ не висувається, а проводиться 

безпосередньо Виконавцем робіт з побудови КСЗІ СЕД ДП МЗУ. 

4.1.2. Формування завдання на створення КСЗІ 

На цьому етапі: 

- визначаються завдання захисту інформації СЕД ДП МЗУ, мета створення 

КСЗІ, варіант вирішення задач захисту, основні напрями забезпечення захисту; 
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- здійснюється аналіз ризиків (вивчення моделі загроз і моделі порушника, 

можливих наслідків від реалізації потенційних загроз, величини можливих 

збитків та ін.) і визначається перелік суттєвих загроз; 

- визначаються загальна структура та склад КСЗІ, вимоги до можливих 

заходів, методів та засобів захисту інформації, допустимі обмеження щодо 

застосування певних заходів і засобів, інші обмеження щодо середовищ 

функціонування СЕД ДП МЗУ, обмеження щодо використання ресурсів СЕД ДП 

МЗУ для реалізації задач захисту, припустимі витрати на створення КСЗІ, умови 

створення, введення в дію і функціонування КСЗІ (окремих її підсистем, 

компонентів), загальні вимоги до співвідношення та меж застосування в СЕД ДП 

МЗУ (окремих її підсистемах, компонентах) організаційних, інженерно-

технічних, технічних, криптографічних та інших заходів захисту інформації, що 

ввійдуть до складу КСЗІ. 

4.2. Створення політики безпеки інформації в СЕД ДП МЗУ 

На цьому етапі здійснюється: 

- вибір основних рішень з протидії всім суттєвим загрозам, 

формування загальних вимог, правил, обмежень, рекомендацій і т.п., які 

регламентують використання захищених технологій обробки інформації в СЕД 

ДП МЗУ, окремих заходів і засобів захисту інформації, діяльність користувачів 

всіх категорій; 

- документальне оформлення політики безпеки інформації. 

Політика безпеки розробляється згідно з положеннями НД ТЗІ 1.1-002 та 

рекомендаціями НД ТЗІ 1.4-001. Політику безпеки рекомендується оформляти у 

вигляді окремого документу Плану захисту. 

4.3. Розробка Технічного завдання КСЗІ СЕД ДП МЗУ 

Технічне завдання на КСЗІ має бути доопрацьоване з урахуванням вимог 

НД ТЗІ 3.7-001-99. Технічне завдання ґрунтується на результатах обстеження. 
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Інші послуги надаються відповідно до вимог технічного завдання на 

створення КСЗІ СЕД ДП МЗУ, розробленого в рамках цього ж проекту (пункт 

4.1.) та погодженого Адміністрацією Держспецзв’язку України у встановленому 

порядку. 

Технічне завдання повинно містити такі основні підрозділи: 

- загальні відомості; 

- мета і призначення комплексної системи захисту інформації; 

- загальна характеристика автоматизованої системи та умов її 

функціонування; 

- вимоги до комплексної системи захисту інформації; 

- вимоги до складу проектної та експлуатаційної документації; 

- етапи виконання робіт; 

- порядок внесення змін і доповнень до ТЗ; 

- порядок проведення випробувань комплексної системи захисту 

інформації. 

 

 

4.4. Розробка проектної та експлуатаційної документації КСЗІ СЕД 

ДП МЗУ 

В процесі проектування КСЗІ СЕД ДП МЗУ Виконавець повинен 

розробити та погодити з Замовником та Набувачем комплекти технічної та 

експлуатаційної документації. 

Проектна документація на КСЗІ СЕД ДП МЗУ повинна містити проектні 

рішення щодо побудови системи та опис її компонентів. 
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Склад та зміст документації повинен відповідати вимогам 

ГОСТ 34.201-89, РД 50-34.698-90, НД ТЗІ 3.7-003-05, в частині виготовлення 

конструкторської документації - стандартам ЕСКД, в частині виготовлення 

програмної документації - стандартам ЕСПД. 

4.5. Навчання користувачів 

Проводиться навчання користувачів СЕД ДП МЗУ всіх категорій 

(технічного обслуговуючого персоналу, звичайних користувачів та 

користувачів, які мають повноваження щодо управління засобами КСЗІ та ін.) в 

частині, що їх стосується, основним положенням документів Плану захисту, які 

необхідні їм для дотримання правил політики безпеки інформації, експлуатації 

засобів захисту інформації тощо, перевірка їх уміння користуватись 

впровадженими технологіями захисту інформації і реєстрація результатів 

навчання. 

4.6. Комплектування КСЗІ СЕД ДП МЗУ 

Після доопрацювання комплекту технічної документації на КСЗІ СЕД ДП 

МЗУ Виконавець повинен виконати роботи з модернізації та налагодження КСЗІ 

на території Набувача, на технологічних площадках де розгорнуто СЕД ДП МЗУ.  

В рамках розгортання КСЗІ СЕД ДП МЗУ здійснити постачання 

компонентів  підсистеми криптографічного захисту інформації, які повинні мати 

дійсні експертні висновки в галузі криптографічного захисту інформації. 

Характеристика компонентів підсистеми криптографічного захисту 

інформації, а також опис їх призначення наведено в Додатку 1 до цього 

документу. 

В процесі  розробки комплекту експлуатаційної документації, Виконавець 

повинен виконати роботи по налагодженню елементів КСЗІ згідно проектної 

документації, та провести попередні випробування з метою встановлення 
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відповідності КСЗІ СЕД ДП МЗУ прийнятим проектним рішенням на 

технологічних площадках, де розгорнуті компоненти СЕД ДП МЗУ. 

 

 

4.7. Проведення попередніх випробувань КСЗІ СЕД ДП МЗУ 

Для проведення попередніх випробувань Виконавець повинен розробити 

та погодити з Замовником та Набувачем програму та методики проведення 

попередніх випробувань КСЗІ СЕД ДП МЗУ. 

Результати проведення попередніх випробувань КСЗІ СЕД ДП МЗУ 

повинні бути оформлені відповідними протоколами. У випадку наявності 

недоліків (незалежно від того виявлені вони Замовником або Набувачем чи ні), 

Виконавець повинен виправити їх, та навести докази, що не з’явилися нові 

недоліки. 

Після завершення попередніх випробувань Виконавець повинен скласти 

протокол проведення попередніх випробувань з рекомендацією щодо подачі 

заявки на проведення Державної експертизи КСЗІ в сфері технічного захисту 

інформації. Виконавець повинен супроводжувати роботи по проведенню 

Державної експертизи до отримання позитивного експертного висновку щодо 

відповідності КСЗІ вимогам нормативно-правової бази в сфері ТЗІ. 

4.8. Державна експертиза КСЗІ 

Державна експертиза КСЗІ є окремим етапом приймальних випробувань 

СЕД ДП МЗУ. 

Державна експертиза КСЗІ СЕД ДП МЗУ проводиться згідно з 

Положенням про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації.  

Враховуючи, що Виконавець не може проводити Державну експертизу 

КСЗІ СЕД ДП МЗУ, Виконавець зобов’язаний забезпечити проведення 
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Державної експертизи в галузі технічного захисту інформації КСЗІ СЕД ДП 

МЗУ, оплатити за власний рахунок вартість проведених Організатором 

експертних робіт та забезпечити отримання Атестату відповідності, 

зареєстрованого Державною службою спеціального зв’язку та захисту 

інформації за підписом уповноваженої особи, який підтверджує, що КСЗІ СЕД 

ДП МЗУ, що належить відповідному державному органу, відповідає вимогам 

нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, 

зазначених у Технічному заданні на створення КСЗІ, та забезпечує захист 

інформації, що класифікується як конфіденційна інформація,  відповідно до 

вимог нормативних документів з технічного захисту інформації (далі Атестат 

відповідності). 

Виявлені під час державної експертизи недоліки усуваються до її 

завершення, порядок усунення такий самий, як і для попередніх випробувань. 

Якщо в силу якихось причин усунути недоліки в ході експертизи неможливо, це 

оформлюється актом, до якого вноситься перелік необхідних доробок та 

рекомендації щодо їх виконання. Після завершення передбачених актом робіт 

проводиться повторна експертиза. 

Під час побудови КСЗІ СЕД ДП МЗУ Виконавцю слід передбачити, що 

Введення до складу діючої КСЗІ нового (оціненого) модуля здійснюється без 

проведення повторної експертизи всієї КСЗІ. Проводиться оцінювання  взаємодії 

нового модуля зі складовими частинами КСЗІ, які вже знаходяться в 

експлуатації. 

4.9. Супроводження КСЗІ  

Виконавець повинен забезпечити гарантійне обслуговування  компонентів 

підсистеми криптографічного захисту, а також надати розрахунки її 

післягарантійного обслуговування та вартість додаткового консультування з 

організаційного забезпечення функціонування КСЗІ та управління засобами 
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захисту інформації відповідно до Плану захисту та експлуатаційної документації 

на компоненти КСЗІ. 


