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1. Терміни та скорочення 

 API (Application Programming Interface) – прикладний інтерфейс програмування. 
 Адміністратор ЄІССС – організація, установа, підприємство, що забезпечує організаційні 

та технічні аспекти функціонування ЄІССС. На етапі експерименту тимчасовим 
Адміністратором ЄІССС визначений Пенсійний фонд України. 

 БД – база даних. 
 ДПС – Державна податкова служба України. 
 ДРАЦ – Державний реєстр актів цивільного стану. 
 Експеримент – експериментальний проєкт із реалізації функціоналів першої черги Єдиної 

інформаційної системи соціальної сфери (згідно постанови Кабінету Міністрів України 
від ___ № ___ «Про запровадження експериментального проекту з реалізації функціоналів 
першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери». 

 ЄІССС – Єдина інформаційна система соціальної сфери. Перша черга. 
 ЄСР – Єдиний соціальний реєстр. 
 ІКІС ПФУ – Інтегрована комплексна інформаційна система Пенсійного фонду України. 
 КЕП – кваліфікований електронний підпис. 
 МВС – Міністерство внутрішніх справ України. 
 Мінсоцполітики – Міністерство соціальної політики України. 
 Мінцифри – Міністерство цифрової трансформації України. 
 ОСЗН – Орган соціального захисту населення. 
 ПЗ – програмне забезпечення. 
 ПІБ – прізвище, ім’я, по батькові. 
 Портал «ДІЯ» (ДІЯ) – Єдиний портал державних послуг «ДІЯ». 
 ПФУ – Пенсійний фонд України. 
 РЗО – Реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного 

соціального страхування. 
 РНОКПП – Реєстраційний номер облікової картки платника податків. 
 Система – ЄІССС. 
 ЦБД – центральна база даних. 
 ЦБІ – Централізований банк даних з проблем інвалідності. 
 ЦНАП – Центр надання адміністративних послуг. 
 ЦОД – Центр обробки даних. 
 ЦСССДМ – центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 
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2. Загальні відомості про зміст робіт 

2.1.Найменування системи та послуг (проекту) 

Повне найменування системи: «Єдина інформаційна система соціальної сфери. Перша черга.» 

Скорочена назва системи: «ЄІССС» або «Система» 

Найменування послуг (проєкту):» Створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. 
Перша черга.» 

 

2.2.Найменування замовника та набувача 

Замовник: Фонд «Євразія» в рамках виконання проекту міжнародної технічної допомоги 
«Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)» (далі – Замовник). 

Набувач: Міністерство соціальної політики України. 

Розробник: Виконавець робіт (надавач послуг) за договором, визначений за результатами 
тендерної процедури. 

 

2.3.Термін надання послуг 

Чотири місяці з дати підписання договору. 

 

2.4.Джерело та порядок фінансування 

Створення Системи фінансується Фондом «Євразія» в рамках виконання проекту міжнародної 
технічної допомоги «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах 
(TAPAS)». 

Оплата послуг Розробника проводиться згідно умов відповідного договору. 

 

2.5.Порядок оформлення та надання Замовнику, Набувачу та Адміністратору ЄІССС 
результатів 

Розробник після завершення надання послуг передає Замовнику та Набувачу результати 
розробки, а саме: 

 фінансовий акт приймання-передачі наданих послуг (у двох екземплярах); 
 технічний акт приймання-передачі наданих послуг (у двох екземплярах); 
 прикладне програмне забезпечення (у одному екземплярі); 
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 документацію на Систему згідно даних Технічних вимог. 

Усі майнові права, в тому числі виключні, права інтелектуальної власності на прикладне 
програмне забезпечення ЄІССС набуваються державою в особі Адміністратора ЄІССС 
відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права». 

 

3. Призначення та цілі 

Послуги надаються на виконання: 

 Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери, затвердженої розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1353. 

 Постанови Кабінету Міністрів України від ___ № ___ «Про запровадження 
експериментального проекту з реалізації функціоналів першої черги Єдиної 
інформаційної системи соціальної сфери». 

Послуги надаються в межах реалізації експериментального проєкту із реалізації функціоналів 
першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (далі – експеримент). 

ЄІССС – інформаційна система, яка створюється з урахуванням новітніх інформаційних та 
управлінських технологій, єдиних сучасних стандартів якості обслуговування громадян, з 
можливістю прийняття ефективних організаційних і структурних рішень 

Завданнями експериментального проєкту з реалізації функціоналів першої черги Єдиної 
інформаційної системи соціальної сфери» (далі – експеримент) є:  

 відпрацювання технології формування Єдиного соціального реєстру (далі – ЄСР) на базі 
Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного 
соціального страхування (далі – РЗО) шляхом внесення до РЗО з інших баз даних 
інформації, необхідної для надання електронних послуг, зазначених нижче; 

 відпрацювання на базі Пенсійного фонду України: 

• технології централізованої обробки даних для надання електронних послуг з 
уникненням дублювання ділових процесів та застосування паперового 
документообігу, передбачаючи, зокрема, оцифрування паперових документів; 

• технологій централізованого фінансування та прямого перерахування соціальних 
виплат організаціям, що здійснюють виплату і доставку таких виплат, або на поточні 
рахунки одержувачів в банках; 

• забезпечення електронної інформаційної взаємодії ЄІССС з Централізованим 
банком даних з проблем інвалідності, а також з Єдиним державним веб-порталом 
електронних послуг для дистанційного доступу громадян через цей портал до 
послуг, які реалізуються в межах даних Технічних вимог.  

Метою експериментального проєкту із реалізації функціоналів першої черги Єдиної 
інформаційної системи соціальної сфери (далі – експеримент) є відпрацювання та перевірка 
технічних і технологічних підходів до створення Єдиної інформаційної системи соціальної 
сфери в цілому. 
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4. Характеристика об’єкту автоматизації 

Об’єктом автоматизації Системи є процеси надання соціальної підтримки (визначений для 
першої черги перелік), включаючи як інформаційні послуги, так і послуги з призначення 
соціальних виплат. 

 

5. Вимоги до складу послуг, їх результатів та строків надання 

В рамках реалізації експерименту повинно буди розроблене прикладне програмне 
забезпечення (ПЗ), яке реалізує наступні електронні послуги: 

№ 
з/п 

Послуга Результат надання послуги 

1 Дистанційний доступ для звернень за 
соціальними виплатами для сімей з дітьми 
(допомога на дітей, над якими встановлено опіку 
чи піклування; допомога на дітей одиноким 
матерям; допомога при усиновленні дитини; 
допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні 
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади 
розвитку, рідкісні орфанні захворювання, 
онкологічні, онкогематологічні захворювання, 
дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні 
розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні 
захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка 
отримала тяжку травму, потребує трансплантації 
органа, потребує паліативної допомоги, яким не 
встановлено інвалідність, державної соціальної 
допомоги особам з інвалідністю з дитинства та 
дітям з інвалідністю) 

Призначена виплата або надана 
мотивована відмова. 

2 Відображення в електронному вигляді 
інформації про соціальний статус громадянина, 
за даними ЄСР 

Відображення інформації про 
соціальний статус громадянина у 
вигляді екранної форми на 
Порталі «ДІЯ» та в програмному 
забезпечені працівника ОСЗН. 

3 Відображення електронного свідоцтва 
соціального страхування, за даними РЗО (через 
ЄСР) 

Відображення електронного 
свідоцтва соціального 
страхування у вигляді екранної 
форми на Порталі «ДІЯ» та в 
програмному забезпечені 
працівника ОСЗН. 

4 Відображення електронного пенсійного 
посвідчення, за даними РЗО (через ЄСР) 

Відображення даних 
електронного пенсійного 
посвідчення у вигляді екранної 
форми на Порталі «ДІЯ» та в 
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№ 
з/п 

Послуга Результат надання послуги 

програмному забезпечені 
працівника ОСЗН. 

5 Відображення електронної пенсійної справи, за 
даними РЗО (через ЄСР) 

Відображення даних електронної 
пенсійної справи у вигляді 
екранної форми Порталі «ДІЯ» та 
в програмному забезпечені 
працівника ОСЗН. 

6 Відображення в електронному вигляді 
інформації про інвалідність особи (групу, 
підгрупу, причину інвалідності та строк, на який 
її призначено), за даними ЄСР 

Відображення інформації про 
інвалідність особи у вигляді 
екранної форми на Порталі «ДІЯ» 
та в програмному забезпечені 
працівника ОСЗН. 

7 Формування в електронному вигляді довідок про 
заробітну плату, сплачені страхові внески, розмір 
пенсії (через ЄСР) 

Відображення довідок про 
заробітну плату, сплачені 
страхові внески, розмір пенсії у 
вигляді екранної форми на 
Порталі «ДІЯ» та в програмному 
забезпечені працівника ОСЗН. 
Надання довідок про заробітну 
плату, сплачені страхові внески, 
розмір пенсії в електронному 
вигляді з кваліфікованим 
електронним підписом (КЕП). 
Надання паперових довідок при 
особистому зверненні до ОСЗН. 

За необхідності, Мінсоцполітики, Мінцифри, Пенсійний фонд забезпечують необхідний 
реінженіринг наведених вище послуг, включаючи надання Розробнику вимог до таких послуг 
з врахуванням їх реінжинірингу (на етапі розробки Технічного завдання на надання послуг), а 
також адаптацію нормативно-правової бази відповідно до змін, що відбулися. 

Вимоги до складу, змісту послуг, які мають бути надані Розробником, їх результатів та строків 
виконання наведені у наступному Календарному плані. 
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Календарний План  

створення першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери 

№ 
етапу 

Послуги етапу Результати етапу Строк 
вико-
нання, 
міс.* 

1 Виявлення детальних вимог до надання послуг 
та узгодження їх із Мінсоцполітики, ПФУ та 
Мінцифри. 
Розробка Технічного завдання на надання 
послуг зі створення першої черги Єдиної 
інформаційної системи соціальної сфери. 
Реалізація адміністративної підсистеми, що 
враховує необхідність ведення користувачів 
Мінсоцполітики та їх прав, забезпечення 
автентифікації користувачів, ведення 
необхідних довідників. 
Розробка та узгодження протоколів 
інформаційної взаємодії. 
Забезпечення інтеграції з Реєстром 
застрахованих осіб (РЗО). 
Реалізація прикладних функцій: 

- Формування в електронному вигляді 
довідок про заробітну плату, сплачені 
страхові внески, розмір пенсії (через 
ЄСР). 

- Відображення електронного пенсійного 
посвідчення, за даними РЗО (через 
ЄСР). 

- Відображення електронного свідоцтва 
соціального страхування, за даними РЗО 
. (через ЄСР). 

- Відображення електронної пенсійної 
справи, за даними РЗО(через ЄСР). 

- Призначення, нарахування і виплата 
державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю. 

- Відображення в електронному вигляді 
інформації про соціальний статус 
громадянина, за даними ЄСР. 

- Призначення, нарахування і виплата 
допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування; 
допомоги на дітей одиноким матерям; 
допомоги при усиновленні дитини. 

- Відображення в електронному вигляді 
інформації про інвалідність особи 

Технічне завдання на 
надання послуг зі 
створення першої 
черги Єдиної 
інформаційної 
системи соціальної 
сфери. 
Узгоджені 
протоколи 
інформаційної 
взаємодії. 
Працююча 
інформаційна 
взаємодія між 
сторонами обміну. 
Інструкція 
користувача. 
Інструкція 
адміністратора. 
Програмне 
забезпечення, 
впроваджене в 
дослідну 
експлуатацію. 
Технічне завдання на 
створення Єдиної 
інформаційної 
системи соціальної 
сфери (в цілому). 
Технічний документ 
для основного і 
резервного центрів 
обробки даних 
Єдиної 
інформаційної 
системи соціальної 
сфери (в цілому), 
включаючи вимоги 
до архітектури, 
специфікації 
обладнання, 

4 
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№ 
етапу 

Послуги етапу Результати етапу Строк 
вико-
нання, 
міс.* 

(групу, підгрупу, причину інвалідності 
та строк, на який її призначено), за 
даними ЄСР. 

- Призначення, нарахування і виплата 
допомоги на дітей, хворих на тяжкі 
перинатальні ураження нервової 
системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 
рідкісні орфанні захворювання, 
онкологічні, онкогематологічні 
захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, 
цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні 
захворювання нирок IV ступеня, на 
дитину, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, 
потребує паліативної допомоги, яким не 
встановлено інвалідність. 

Реалізація програмного забезпечення 
інформаційної взаємодії між сторонами 
інформаційного обміну. 
Тестування ПЗ (включаючи інтеграційні тести 
між сторонами інформаційного обміну). 
Розробка інструкції користувача. 
Розробка інструкції адміністратора. 
Впровадження програмного забезпечення в 
дослідну експлуатацію. 
Розробка Технічного завдання на створення 
Єдиної інформаційної системи соціальної сфери 
(в цілому). 
Розробка Технічного документу для основного і 
резервного центрів обробки даних Єдиної 
інформаційної системи соціальної сфери (в 
цілому), включаючи вимоги до архітектури, 
специфікації обладнання, системного 
програмного забезпечення, засобів комунікації, 
з’єднань, експлуатації та аварійного 
відновлення. 

системного 
програмного 
забезпечення, засобів 
комунікації, 
з’єднань, 
експлуатації та 
аварійного 
відновлення. 
Технічний акт 
приймання-передачі 
наданих послуг. 
Фінансовий акт 
приймання-передачі 
наданих послуг. 

* Від дати укладання відповідного договору на створення першої черги Єдиної інформаційної 
системи соціальної сфери. 

Дослідна експлуатація відбувається шляхом тестового використання Системи працівниками 
Мінсоцполітики, ПФУ, ОСЗН, а також в процесі функціонування Порталу «ДІЯ» (в т.ч. в 
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режимі паралельної експлуатації з діючими системами, що на даний час автоматизують 
відповідні процеси). 

У випадку технічної та організаційної можливості, а також доцільності, Мінсоцполітики, ПФУ 
та Мінцифри можуть прийняти рішення перехід до промислової експлуатації окремих 
елементів Системи або Системи в цілому (за умови наявності відповідної нормативно-
правової бази). 

 

6. Архітектура, основні технічні рішення, загальні принципи створення та 
функціонування ЄІССС 

ЄІССС створюється як окрема інформаційна система з використанням технологій Інтегрованої 
комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України (далі – ІКІС ПФУ), зокрема, 
на базі Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного 
соціального страхування (далі – РЗО). 

Серверна частина ЄІССС повинна функціонувати на програмно-технічній платформі 
Пенсійного фонду України, а саме його основного та резервного Центрів обробки даних (далі 
- ЦОД). 

Довідково: 

 ІКІС ПФУ функціонує на потужній апаратно-програмній платформі, наявна Комплексна 
система захисту інформації. 

 Серед ключових процесів, ІКІС ПФУ включає в себе ведення Реєстру застрахованих осіб 
(а також чисельні обміни з іншими організаціями щодо його наповнення та видачі 
інформації), уніфіковані процедури обслуговування громадян (фронт-офіс), обробку 
звернень (бек-офіс), процеси призначення, нарахування, виплат, електронний бюджет, 
електронні послуги громадянам (Вебпортал), включаючи дистанційне інформування, 
аналітичну підсистему, електронний документообіг, електронний архів тощо. 

В межах експерименту ПФУ виступає Адміністратором ЄІССС (тимчасово, до призначення 
постійного Адміністратора ЄІССС). 

ЄІССС як система, що створюється з використанням технологій ІКІС ПФУ та має 
функціонувати на програмно-технічній платформі Пенсійного фонду України, повинна мати 
трирівневу архітектуру, побудовану на основі системи керування базами даних Oracle 
Database Enterprise Edition 12, технології ASP.NET та веб-клієнта. 

ПФУ надає Розробнику можливість розгортання та оперативного доступу до Системи на 
програмно-технічній платформі ПФУ. 

ЄІССС повинна мати єдину централізовану базу даних (ЦБД), яка розміщується на програмно-
технічній платформі ПФУ. 

Доступ до функцій Системи користувачів ПФУ та Мінсоцполітики, а також користувачів в 
органах соціального захисту населення (ОСЗН) повинен відбуватись з використанням 
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сучасних версій веб-браузерів з онлайн доступом до серверних ресурсів ЦОД ПФУ через 
телекомунікаційну мережу. 

Для можливості використання Системи співробітниками Мінсоцполітики та ОСЗН, 
Мінсоцполітики повинен забезпечити захищений телекомунікаційний доступу власних 
користувачів та користувачів ОСЗН, які будуть використовувати Систему, до необхідних 
серверних ресурсів в ЦОД ПФУ. 

Примітка: На етапі до побудови захищеної мережі Мінсоцполітики доступ користувачів до 
Системи може відбуватись каналами мережі Інтернет. 

Версії веб-браузерів, на яких може функціонувати клієнтська частина Системи (веб-
інтерфейси): Microsoft Internet Explorer 10.0 або вище, MozillaFirefox 40 або вище, Opera 31.0 
або вище, Chrome 44 або вище. Мінсоцполітики та ПФУ повинні забезпечити наявність таких 
версій веб-браузерів для всіх користувачів Системи (в тому числі в ОСЗН). 

Система реалізує інтерфейси та функції для роботи користувачів Мінсоцполітики, ПФУ, а 
також їх органів (фронт та бек офісів). 

Інтерфейси та функції для взаємодії із громадянами – інтернет-користувачами 
(застрахованими особами, заявниками або отримувачами соціальної підтримки) реалізує 
Портал «ДІЯ». Також, за потреби, Портал «ДІЯ» реалізує інтерфейси та функції для роботи 
користувачів Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) та інших організацій, що 
здійснюють прийом звернень (заяв) заявників. 

Розробка ПЗ Порталу «ДІЯ» Мінсоцполітики, ПФУ та інших організацій (в т.ч. щодо функцій 
інформаційної взаємодії з ЄІССС), не входить в обсяг завдань за даними Технічними 
вимогами. 

Мінсоцполітики, Мінцифра, ПФУ повинні забезпечити нормативно-правове супроводження 
створення Системи, можливість реалізації інформаційного обміну з іншими організаціями 
(суб’єктами інформаційної взаємодії) та здійснити інші заходи, спрямовані на забезпечення 
створення та впровадження Системи. 

ПФУ, як Адміністратор ЄІССС, надає тестове та промислове середовище необхідної 
продуктивності (програмно-технічну платформу) для тестування і експлуатації серверної 
частини Системи. 

Архітектура ЄІССС та її оточення наведені на наступному малюнку: 
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Малюнок 1. 
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7. Вимоги до інформаційної взаємодії при реалізації та функціонуванні Системи 

Розробник повинен розробити та впровадити ПЗ інформаційної взаємодії ЄІССС з базами 
даних/системами Мінсоцполітики, ПФУ, Мінцифри (Портал «ДІЯ») та інших сторін 
інформаційного обміну, таких як Мінюст (ДРАЦ), ДПС тощо. 

Інформаційна взаємодія між Системою та базами даних/системами ПФУ, Мінсоцполітики, 
Мінцифри (Портал «ДІЯ»), інших сторін інформаційного обміну повинна відбуватись за 
допомогою узгоджених сторонами протоколів інформаційної взаємодії. 

Для можливості функціонування інформаційної взаємодії між Системою, яка функціонує на 
програмно-технічній платформі ПФУ, та базами даних Мінсоцполітики разом з ПФУ повинні 
забезпечити наявність захищеного телекомунікаційного каналу (бажано – основного і 
резервного) між ЦОД ПФУ та Мінсоцполітики відповідної пропускної здатності (визначається 
на етапі дослідної експлуатації). 

Інформаційна взаємодія між ЄІССС та Мінсоцполітики, ПФУ, Порталом «ДІЯ», іншими 
сторонами інформаційного обміну повинна відбуватись на центральному рівні – рівні 
централізованих баз даних відомств та з використанням Система електронної взаємодії 
державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» (за наявності технічної 
можливості). 

Мінсоцполітики, ПФУ, Мінцифри та інші сторони інформаційного обміну зі свого боку 
повинні реалізувати можливість інформаційної взаємодії своїх баз даних/систем з ЄІССС 
згідно узгоджених протоколів інформаційної взаємодії та у відповідні строки, які 
передбачають час на тестування та розгортання ПЗ інформаційної взаємодії. 

Інформаційна взаємодія з централізованими базами даних Мінсоцполітики, в залежності від 
прийнятих в процесі надання послуг рішень, може бути одностороннім «Мінсоцполітики – 
ЄІССС» (одноразова чи регулярна міграція даних Мінсоцполітики до ЄІССС), так і 
двостороннім (регулярний двосторонній обмін даними між Мінсоцполтики та ЄІССС). 

Портал «ДІЯ» при взаємодії з Системою повинен забезпечувати: 

 При надходженні даних від Порталу «ДІЯ» до Системи: 

• Автентифікацію користувача. 

• Інтерфейси подання необхідних даних звернень (заяв) (заповнення полів, 
завантаження файлів). 

• Первинні контролі коректності заповнення даних звернень (заяв) (обов’язковість, 
формати, наявність скан-копій обов’язкових документів тощо). 

• Підпис даних, які будуть відправлятись в Систему, кваліфікованим електронним 
підписом (КЕП) користувача. 

 При одержанні Порталом «ДІЯ» даних від Системи: 
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• Автентифікацію користувача. 

• Візуалізацію даних, що надійшли від Системи. 

• Можливість вивантажити файли, прикріплені до звернень (заяв) (за наявності). 

• Інформування користувача шляхом надсилання йому повідомлень засобами 
мобільного зв’язку чи електронної пошти (за потреби). 

Інформаційна взаємодія ЄІССС та Порталу «ДІЯ» повинна відбуватись за допомогою 
стандартизованого API (прикладний програмний інтерфейс). Портал «ДІЯ» має реалізувати зі 
свого боку API для взаємодії з ЄІССС. 

При реалізації інформаційної взаємодії між ЄІССС та іншими сторонами інформаційного 
обміну, за можливості та доцільності, повинна використовуватись Система електронної 
взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» (за наявності технічної 
можливості). 

Інформаційна взаємодія всіх сторін інформаційного обміну в межах даного проекту 
(включаючи ПФУ (РЗО), Портал «ДІЯ», Мінсоцполітики тощо) відбувається через та з 
використанням функціоналу ЄІССС, з одночасним накопиченням необхідних даних в ЄСР. 

Програмне забезпечення інформаційної взаємодії реалізується Розробником за умови 
наявності узгоджених усіма сторонами інформаційного обміну протоколів інформаційної 
взаємодії. 

 

8. Вимоги до функцій Системи 

8.1.Автентифікація користувачів 

В Системі необхідно передбачити два типи користувачів – внутрішні користувачі Системи та 
зовнішні користувачі Порталу «ДІЯ». 

Для внутрішніх користувачів необхідно забезпечити режим 2-факторної автентифікації 
користувачів в Системі з використанням логіну та паролю та КЕП користувача. При цьому 
передбачити використання КЕП на файлових носіях та на захищених носіях (токенах). 
Автентифікація внутрішнього користувача повинна передбачати перевірку валідності КЕП, 
перевірку наявності користувача в Системі та відкривати головну сторінку Системи у 
відповідності до прав користувача. 

Автентифікацію зовнішніх користувачів забезпечує Портал «ДІЯ». 

 

8.2.Ведення користувачів 

Розробити режим ведення внутрішніх користувачів Системи. Режим повинен надаватися 
користувачу Системи з роллю «Адміністратор». 
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Для кожного користувача повинна встановлюватись його відповідність до певного органу 
інституції соціальної сфери (ПФУ та його органи, Мінсоцполітики, органи ОСЗН). 

Права доступу до функцій та даних Системи повинні визначатися належністю користувача до 
певного органу інституції соціальної сфери та наданих ролей. 

Необхідно передбачити пошук та перегляд даних реєстру користувачів, створення нової 
облікової картки користувача Системи, блокування та розблокування користувача. 

При створенні необхідно визначати реєстраційні дані користувача (РНОКПП; дані паспорту; 
ПІБ), приналежність користувача до конкретного органу інституції соціальної сфери та ролі 
користувача в Системі. 

 

8.3.Журналювання операцій 

Система повинна автоматично фіксувати критичні операції (вхід в систему користувача, 
виконання важливих операцій, в тому числі зміна числі прав користувачів і т.ін.) у відповідних 
журналах (з можливістю їх подальшого перегляду адміністраторами Системи). 

 

8.4.Ведення довідників та реєстрів загального призначення 

Розробити режим ведення довідників. Режим повинен надаватися для внутрішнього 
користувача з роллю «Ведення довідників».  

Механізм ведення довідників повинен забезпечити: 

 єдиний уніфікований механізм для ведення довідників лінійної структури (код та назва); 
 ведення специфічних довідників, включаючи довідники ієрархічної структури. 

Ведення довідників та реєстрів повинно забезпечити доповнення, редагування,  видалення 
(якщо значення ще не використовувалося при введенні сутностей Системи), блокування та 
розблокування даних.   

Для запобігання можливості подання звернень з неповним пакетом скан-копій документів та 
для полегшення користувачам Системи розуміння необхідності додавання скан-копій певних 
документів, необхідно передбачити створення групи додаткових довідників: 

 типи звернень; 
 групи документів – даний довідник повинен містити пояснення використання документів 

групи; 
 типи документів, скан-копії подаються в Систему з визначенням: 

• типу звернення, по якому вони повинні надаватися; 

• групи документів, до якої входить даний тип документу; 
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• можливості та обов’язковості подачі скан-копій даного типу документу при подачі 
даного типу звернення; 

• пояснення необхідності подачі даного типу документу тощо. 

Ведення довідників повинно передбачити зв’язки між довідниками для можливості 
налаштувань норм чинного законодавства щодо визначення права особи, наприклад: 

 визначення зв’язків між видами соціальної допомоги та категоріями отримувачів їх; 
 визначення зв’язків між типами технічними засобами реабілітації та діагнозами осіб з 

інвалідністю; 
 тощо. 

Для довідників, які мають коди, необхідно передбачити контроль при збереженні на 
унікальність коду.  

Під реєстрами загального призначення маються на увазі органи соціального захисту, 
територіальні центри, ЦНАПи, організації, які надають послуги тощо. 

Повний перелік довідників та реєстрів загального призначення буде сформовано на етапі 
розробки Технічного завдання на надання послуг та підлягає уточненню Розробником під час 
створення Системи. 

 

8.5.Інтеграція з РЗО 

Система повинна забезпечити інтеграцію з РЗО, а саме: 

 при реєстрації звернень в Системі необхідно передбачити пошук та ідентифікацію особи 
в РЗО та використання ідентифікатора особи з РЗО; 

 при відсутності особи, якій призначено соціальну підтримку, в РЗО, необхідно 
передбачити доповнення РЗО даними такої особи. 

Дані, як надходять або формуються в процесі функціонування Системи, повинні зберігатись в 
якості «Єдиного соціального реєстру» (ЄСР), який створюється на базі РЗО. 

Передача даних між РЗО з одного боку, та Мінсоцполітики, Порталом «ДІЯ» та іншими 
сторонами інформаційного обміну, з іншого, повинна відбуватись через та з використанням 
функціоналу ЄІССС і Системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних 
ресурсів «Трембіта» (за наявності технічної можливості), з одночасним накопиченням 
необхідних даних в ЄСР. 

 

8.6.Інформаційні сервіси 

Інформаційні сервіси, які повинні реалізовуватись Системою: 
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 Формування в електронному вигляді довідок про заробітну плату, сплачені страхові 
внески, розмір пенсії (через ЄСР). 

 Відображення електронного пенсійного посвідчення, за даними РЗО (через ЄСР). 
 Відображення електронного свідоцтва соціального страхування, за даними РЗО (через 

ЄСР). 
 Відображення електронної пенсійної справи, за даними РЗО (через ЄСР). 
 Відображення інформації про соціальний статус громадянина, за даними ЄСР. 
 Відображення в електронному вигляді інформації про інвалідність особи (групу, підгрупу, 

причину інвалідності та строк, на який її призначено), за даними ЄСР. 

Такі інформаційні сервіси повинні функціонувати в межах наступного алгоритму: 

 Запити на відображення даних інформаційного сервісу повинні заповнюватися 
спеціалістами фронт-офісу на прийомі громадян або надходити з Порталу «ДІЯ» через 
відповідне API. 

 Після збереження запиту в Системі, запит повинен автоматично передаватися до ІКІС 
ПФУ на автоматичну обробку.  

 За результатами обробки в ІКІС ПФУ інформація повинна передаватися в Систему та 
відображатися в інтерфейсі фронт-офісу, або надаватись Порталу «ДІЯ». 

 Інформаційна взаємодія між РЗО та Порталом «ДІЯ» повинна відбуватись через та з 
використанням функціоналу ЄІССС і Системи електронної взаємодії державних 
електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» (за наявності технічної можливості), з 
одночасним накопиченням необхідних даних в ЄСР. 

 

8.7.Сервіси призначення та виплати соціальної допомоги 

Необхідно реалізувати в Системі режими автоматизації процесів призначення та виплати 
таких видів соціальної допомоги: 

 Призначення, нарахування і виплата державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. 

 Призначення, нарахування і виплата допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування; допомоги на дітей одиноким матерям; допомоги при усиновленні дитини. 

 Призначення, нарахування і виплата допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні 
ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні 
захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або 
хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує 
трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність. 

Процес надання видів соціальної допомоги повинен передбачити такі складові: 

 облік заяв, а саме: 

• формування заяви (звернення) - заповнення атрибутів заяви, прикріплення скан-
копій документів, визначених для даної заяви згідно довіднику типів заяв (звернень), 
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підпис звернень КЕП спеціалісту фронт-офісу або одержання інформації від 
Порталу «ДІЯ»; 

• виконання контролів на обов’язковість та коректність заповнення її атрибутів та 
прикріплення до звернення скан-копій документів, визначених обов’язковими для 
даної заяви; 

• заява повинна містити контактні дані особи-заявника для можливості 
інформаційного оповіщення особи про стан опрацювання звернення; 

• при збереженні заяви в Систему необхідно виконувати пошук особи-заявника в РЗО. 
При наявності даних в РЗО – прив’язувати звернення до ідентифікатору особи з РЗО. 
При відсутності даних в РЗО, доповнювати РЗО за даними заяви; 

 призначення, нарахування та виплата: 

• ведення електронної особової справи; 

• перевірка права відповідно до діючою нормативно-правової бази; 

• формування рішення про призначення (відмову, припинення дії соціальної 
допомоги); 

• підпис рішення КЕП посадової особи та збереження електронного документу в 
Системі; 

• повідомлення про призначення, відмову, припинення дії соціальної допомоги (через 
Портал «ДІЯ»); 

• формування нарахування; 

• формування виплатних документів; 

• передача сформованих виплатних документів до установи, яка здійснює виплати. 

При автоматизації процесів призначення та виплати соціальної допомоги необхідно 
враховувати такі загальні вимоги: 

 всі документи, які створюються в процесі опрацювання заяви, необхідно підписувати КЕП 
посадових осіб та зберігати електронні документи в Системі; 

 за результатами опрацювання заяви надсилати інформаційні повідомлення особі-заявнику 
про стан опрацювання звернення (через Портал «ДІЯ»). 

При реалізації сервісів призначення та виплати соціальної допомоги інформаційна взаємодія 
між РЗО з одного боку, та Мінсоцполітики, Порталом «ДІЯ» та іншими сторонами 
інформаційного обміну, з іншого, повинна відбуватись через та з використанням функціоналу 
ЄІССС і Системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів 
«Трембіта» (за наявності технічної можливості), з одночасним накопиченням необхідних 
даних в ЄСР. 

 
8.7.1. Призначення та виплата допомоги при усиновленні дитини, відповідно до Закону 

України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми». 

Необхідно автоматизувати процес призначення та виплата допомоги при усиновленні дитини.  
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Заява для призначення та виплату допомоги при усиновленні дитини повинна заповнюватися 
спеціалістами фронт-офісу на прийомі громадян або надходити з Порталу «ДІЯ».  

Процес призначення та виплата допомоги при усиновленні дитини повинен включати: 

 формування заяви (на Порталі «ДІЯ»): 

• заповнення атрибутів заяви, прикріплення скан-копій документів, визначених для 
даної заяви згідно довіднику типів заяв (звернень); 

 реєстрацію заяви: 

• реєстрацію заяви (спеціалістом фронт-офісу або одержання даних з Порталу «ДІЯ»); 

• перевірку заяви (спеціалістом фронт-офісу) - перевірка КЕП, яким підписана заява, 
наповнення заяви та скан-копій документів, доданих до заяви: 

 при наявності некоректних даних або підстав для відмови - формування 
відмови в опрацюванні заяви з визначенням причини відмови; 

 якщо помилок або невідповідностей в заяві не виявлено, передача заяви на 
опрацювання;  

 опрацювання та призначення допомоги: 

• формування та відправка запиту до ДРАЦС щодо перевірки даних про народження 
дитини; отримання відповіді на запити зі збереженням даних відповіді в Системі 
(через Систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних 
ресурсів «Трембіта», за наявності технічної можливості); 

• формування та відправка запиту до Єдиного державного реєстру судових рішень; 
отримання відповіді на запити зі збереженням даних відповіді в Системі (через 
Систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів 
«Трембіта», за наявності технічної можливості); 

• перевірка права особи на соціальну допомогу та призначення допомоги або відмова 
в призначенні; 

 нарахування та виплата: 

• формування або доповнення особової справи; 

• формування нарахування; 

• формування виплатних документів; 

• передача сформованих виплатних документів до установи, яка здійснює виплати. 

 
8.7.2. Призначення та виплата допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 

піклування, відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з 
дітьми». 

Необхідно автоматизувати процес призначення та виплата допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування. 
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Заява для призначення та виплату допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування повинна заповнюватися спеціалістами фронт-офісу на прийомі громадян або 
надходити з Порталу «ДІЯ».  

Процес призначення та виплата допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 
повинен включати: 

 формування заяви (на Порталі «ДІЯ»): 

• заповнення атрибутів заяви, прикріплення скан-копій документів, визначених для 
даної заяви згідно довіднику типів заяв (звернень); 

 реєстрацію заяви: 

• реєстрацію заяви (спеціалістом фронт-офісу або одержання даних з Порталу «ДІЯ»); 

• перевірку заяви (спеціалістом фронт-офісу) - перевірка КЕП, яким підписана заява, 
наповнення заяви та скан-копій документів, доданих до заяви: 

 при наявності некоректних даних - формування відмови в опрацюванні заяви з 
визначенням причини відмови; 

 якщо помилок або невідповідностей в заяві не виявлено, передача заяви на 
опрацювання;  

 опрацювання та призначення допомоги: 

• формування та відправка запиту до ДРАЦС щодо перевірки даних про народження 
дитини; отримання відповіді на запити зі збереження даних відповіді в Системі 
(через Систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних 
ресурсів «Трембіта», за наявності технічної можливості); 

• формування та відправка запитів до Єдиного державного реєстру судових рішень; 
отримання відповідей на запити зі збереження даних відповіді в Системі (через 
Систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів 
«Трембіта», за наявності технічної можливості); 

• відправка запитів до БД ІКІС ПФУ щодо перевірки даних заявника; отримання 
відповідей на запити зі збереження їх в Системі; 

• перевірка права особи на соціальну допомогу та призначення допомоги або відмова 
в призначенні; 

 нарахування та виплата: 

• формування або доповнення особової справи; 

• формування нарахування; 

• формування виплатних документів; 

• передача сформованих виплатних документів до установи, яка здійснює виплати. 
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8.7.3. Призначення та виплата державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з 
дитинства та дітям  з інвалідністю, відповідно до Закону України «Про державну 
соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» 

Необхідно автоматизувати процес призначення та виплата державної соціальної допомоги 
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, відповідно до Закону України «Про 
державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю». 

Заява для призначення та виплата державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з 
дитинства та дітям з інвалідністю повинна заповнюватися спеціалістами фронт-офісу на 
прийомі громадян або надходити з Порталу «ДІЯ».  

Процес призначення та виплату державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з 
дитинства та дітям з інвалідністю повинен включати: 

 формування заяви (на Порталі «ДІЯ»): 

• заповнення атрибутів заяви, прикріплення скан-копій документів, визначених для 
даної заяви згідно довіднику типів заяв (звернень); 

 реєстрацію заяви: 

• реєстрацію заяви (спеціалістом фронт-офісу або одержання даних з Порталу «ДІЯ»); 

• перевірку заяви (спеціалістом фронт-офісу) - перевірка КЕП, яким підписана заява, 
наповнення заяви та скан-копій документів, доданих до заяви: 

 при наявності некоректних даних - формування відмови в опрацюванні заяви з 
визначенням причини відмови; 

 якщо помилок або невідповідностей в заяві не виявлено, передача заяви на 
опрацювання;  

 опрацювання та призначення допомоги: 

• відправка запитів до БД ІКІС ПФУ щодо перевірки даних заявника; отримання 
відповідей на запити зі збереження їх в Системі; 

• перевірка права особи на соціальну допомогу та призначення допомоги або відмова 
в призначенні; 

 нарахування та виплата: 

• формування або доповнення особової справи; 

• формування нарахування; 

• формування виплатних документів; 

• передача сформованих виплатних документів до установи, яка здійснює виплати. 
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8.7.4. Призначення та надання державної допомоги на дітей одиноким матерям, 
відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» 

Необхідно автоматизувати процес призначення та виплати державної допомоги на дітей  
одиноким матерям. 

Заява для призначення та виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 
повинна заповнюватися спеціалістами фронт-офісу на прийомі громадян або надходити з 
Порталу «ДІЯ».  

Процес призначення та виплата державної допомоги на дітей  одиноким матерям повинен 
включати: 

 формування заяви (на Порталі «ДІЯ»): 

• заповнення атрибутів заяви, прикріплення скан-копій документів, визначених для 
даної заяви згідно довіднику типів заяв (звернень); 

 реєстрацію заяви: 

• реєстрацію заяви (спеціалістом фронт-офісу або одержання даних з Порталу «ДІЯ»); 

• перевірку заяви (спеціалістом фронт-офісу) - перевірка КЕП, яким підписана заява, 
наповнення заяви та скан-копій документів, доданих до заяви: 

 при наявності некоректних даних - формування відмови в опрацюванні заяви з 
визначенням причини відмови; 

 якщо помилок або невідповідностей в заяві не виявлено, передача заяви на 
опрацювання;  

 опрацювання та призначення допомоги: 

• формування та відправка запитів до ДПС щодо підтвердження даних доходів членів 
сім’ї; отримання відповідей на запити зі збереження даних відповіді в Системі; 

• формування та відправка запитів до ЦСССДМ для отримання висновку про 
початкову оцінку потреб дитини та зазначення факту проживання дитини з матір’ю; 

• формування та відправка запитів до БД ІКІС ПФУ щодо отримання відповідей на 
запит про перебування дитини на повному державному утриманні  зі збереженням 
даних відповіді в Системі; 

• формування до ДРАЦС (державна реєстрація актів цивільного стану) запиту щодо 
підтвердження факту державної реєстрації народження дитини, отримання від 
ДРАЦС результату опрацювання запиту та збереження даного результату в Системі; 

• перевірка права сім’ї на соціальну допомогу та призначення допомоги або відмова в 
призначенні; 

 нарахування та виплата: 

• формування або доповнення електронної особової справи; 

• формування нарахування; 
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• формування виплатних документів; 

• передача сформованих виплатних документів до установи, яка здійснює виплати. 

 
8.7.5. Призначення та надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні 

ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні 
захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий 
церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на 
дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує 
паліативної допомоги, яким не встановлена інвалідність, відповідно до Закону 
України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» 

Необхідно автоматизувати процес призначення та надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі 
перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні 
захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, 
тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні 
захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує 
трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлена інвалідність. 

Заява для призначення та надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження 
нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, 
цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV 
ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує 
паліативної допомоги, яким не встановлена інвалідність повинна заповнюватися 
спеціалістами фронт-офісу на прийомі громадян або надходити з Порталу «ДІЯ».  

Процес призначення та надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження 
нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, 
цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV 
ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує 
паліативної допомоги, яким не встановлена інвалідність повинен включати: 

 формування заяви (на Порталі «ДІЯ»): 

• заповнення атрибутів заяви, прикріплення скан-копій документів, визначених для 
даної заяви згідно довіднику типів заяв (звернень); 

 реєстрацію заяви: 

• реєстрацію заяви (спеціалістом фронт-офісу або одержання даних з Порталу «ДІЯ»); 

• перевірку заяви (спеціалістом фронт-офісу) – перевірка КЕП, яким підписана заява, 
наповнення заяви та скан-копій документів, доданих до заяви: 

 при наявності некоректних даних - формування відмови в опрацюванні заяви з 
визначенням причини відмови; 
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 якщо помилок або невідповідностей в заяві не виявлено, передача заяви на 
опрацювання;  

 опрацювання та призначення допомоги: 

• формування та відправка запитів в МВС для перевірки даних особи (запит в МВС 
для перевірки паспорту особи тощо) зі збереження даних відповіді в Системі (через 
Систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів 
«Трембіта», за наявності технічної можливості); 

• формування та відправка запитів до Єдиної інформаційної бази даних про 
внутрішньо переміщених осіб (ЄІБД ВПО) щодо підтвердження статусу особи-
заявника "Внутрішньо переміщена особа" зі збереженням даних відповіді в Системі 
(через Систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних 
ресурсів «Трембіта», за наявності технічної можливості); 

• формування до ДРАЦС (державна реєстрація актів цивільного стану) запиту щодо 
підтвердження факту державної реєстрації народження дитини, отримання від 
ДРАЦС результату опрацювання запиту та збереження даного результату в Системі 
(через Систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних 
ресурсів «Трембіта», за наявності технічної можливості); 

• перевірка права хворої дитини на призначення допомоги або відмова в призначенні; 

 нарахування та виплата: 

• формування або доповнення електронної особової справи; 

• формування нарахування; 

• формування виплатних документів; 

• передача сформованих виплатних документів до установи, яка здійснює виплати 
(для внутрішньо переміщених осіб тільки АТ «Ощадбанк»). 

 

8.8.Застосування технології централізованого фінансування та прямого перерахування 
соціальних виплат організаціям, що здійснюють виплату і доставку таких виплат, або 
на поточні рахунки одержувачів в банках 

При реалізації сервісів призначення та виплати соціальної допомоги необхідно розробити та 
застосовувати технології централізованого фінансування та прямого перерахування 
соціальних виплат організаціям, що здійснюють виплату і доставку таких виплат, або на 
поточні рахунки одержувачів в банках. Ці технології повинні бути розроблені згідно 
нормативно-правової бази, яку надає Мінсоцполітики. 
 

9. Інші вимоги до Системи 

9.1.Вимоги до надійності програмного забезпечення та збереженості інформації 
В Системі необхідно забезпечити автентифікацію користувачів, їх ведення, а також 
журналювання операцій відповідно до вимог пп.8.1-8.3 цих Технічних вимог. 
Надійність ПЗ та збереження інформації забезпечується елементами програмно-технічної 
платформи ПФУ (апаратні засоби, операційні системи, системи керування базами даних, 
засоби резервного копіювання та відновлення, засоби захисту інформації тощо). 



25 
 

Кожна сторона інформаційного обміну здійснює забезпечення захисту інформації в межах 
своєї зони відповідальності. 
 

9.2.Вимоги до організації даних 
Дані Системи повинні бути структуровано організовані у вигляді таблиць системи керування 
базами даних Oracle Database Enterprise Edition 12. 
Система повинна мати єдину центральну базу даних. 
Структури даних при інформаційній взаємодії узгоджуються сторонами інформаційного 
обміну виходячи з технічної та організаційної доцільності. 
 

9.3.Вимоги до лінгвістичного забезпечення 
Інтерфейс користувача Системи повинен бути українською мовою.  
Допускається використання англійської мови для інтерфейсів та повідомлень системних 
компонентів (системи керування базами даних, операційної системи, тощо). 
 

9.4.Вимоги до режимів функціонування Системи 
Система повинна функціонувати в режимі дослідної експлуатації. 
Загалом Система повинна забезпечувати можливість її експлуатації в режимі 24х7, за 
винятком технологічних перерв, пов’язаних з оновленням програмного забезпечення, 
регламентних операцій на програмно-технічній платформі ПФУ та випадків відновлення після 
збоїв чи інших аварійних ситуацій. 
 

10. Вимоги до документації 

В процесі надання послуг Розробник готує наступні документи: 

 Технічне завдання на надання послуг зі створення першої черги Єдиної інформаційної 
системи соціальної сфери. 

 Узгоджені протоколи інформаційної взаємодії (можуть надаватись як окремими 
документами, так і входити в склад Технічного завдання на надання послуг зі створення 
першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери). 

 Вихідні тексти прикладного програмного забезпечення (на електронних носіях). 
 Інструкція користувача. 
 Інструкція адміністратора. 
 Технічне завдання на створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (в 

цілому). 
 Технічний документ для основного і резервного центрів обробки даних Єдиної 

інформаційної системи соціальної сфери (в цілому), включаючи вимоги до архітектури, 
специфікації обладнання, системного програмного забезпечення, засобів комунікації, 
з’єднань, експлуатації та аварійного відновлення. 
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Всі документи, окрім вихідних текстів, передаються в паперовому вигляді (1 копія) та на 
електронних носіях. 

 

11. Вимоги до приймання послуг 

Приймання наданих послуг відбувається Набувачем за участі представників Розробника. За 
згоди, до процесу приймання можуть залучатись інші організації. 

 

12. Нормативно-правова база 

 Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми». 
 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю». 
 Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». 
 Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування». 
 Закону України «Про авторське право і суміжні права». 
 Стратегія цифрової трансформації соціальної сфери, затвердженої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1353. 
 Постанова Кабінету Міністрів України від ___ № ___ «Про запровадження 

експериментального проекту з реалізації функціоналів першої черги Єдиної 
інформаційної системи соціальної сфери». 
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