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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА СКОРОЧЕННЯ 

 

Скорочення Визначення 

ЄКМТ Європейська Конференція Міністрів Транспорту 

Транспортний 

портал 

Транспортний портал  електронних послуг e-

transport.gov.ua 

Трембіта 
Система електронної взаємодії державних електронних 

інформаційних ресурсів (далі - система) призначена для 

автоматизації та технологічного забезпечення обміну 

електронними даними між суб’єктами владних 

повноважень з державних електронних інформаційних 

ресурсів під час надання адміністративних послуг та 

здійснення інших повноважень відповідно до покладених на 

них завдань шляхом використання сервіс-орієнтованої 

архітектури, що є інтерфейсами прикладного 

програмування доступу до державних електронних 

інформаційних ресурсів, побудованими згідно з єдиними 

вимогами, а також шляхом використання єдиних форматів, 

протоколів, довідників, шаблонів та класифікаторів 

Діючий ЕКП діюча система “Електронний кабінет перевізника” 

Укртрансбезпеки, яка забезпечує можливість подачі 

документів в електронній формі на отримання ліцензій та 

внесення змін до неї від перевізників, містить ліцензійні 

справи, відображає на https://e-services.dsbt.gov.ua/ відкриті 

дані про ліцензіатів, адміністрування системою. Діюче ЕКП 

має бек-офіс та фронт-офіс. 

МЕКП Модернізований електронний кабінет перевізника на 

Транспортному порталі для надання адміністративних 

послуг автомобільним перевізникам, що належать до 

компетенції Укртрансбезпеки (фронт-офіс). 

 

ЄКІС Єдиний комплекс інформаційних систем Державної 

Служби України з безпеки на транспорті для надання 

https://e-services.dsbt.gov.ua/
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громадянам та бізнесу адміністративних послуг та 

виконання завдань та функцій, які покладено на Державну 

службу України з безпеки на транспорті (бек-офіс). 

СЕД  система електронного документообігу 

Укртрансбезпеки 

ІТС інформаційно-телекомунікаційні системи 

КЕП  кваліфікований електронний підпис 

Дозвіл ЄКМТ  Дозвільний документ Європейської Конференції 

Міністрів Транспорту, який надає право на використання 

автомобільного транспортного засобу (далі - ТЗ) 

автомобільного перевізника-резидента для міжнародного 

автомобільного перевезення вантажу або проїзду без 

вантажу територією іноземних держав – членів ЄКМТ 

впродовж визначеного в ньому терміну. 

ІСЕІ  Інтегрована система електронної ідентифікації (id.gov.ua) 

Порядок № 757 Порядок проведення конкурсу та видачі дозвільних 

документів Європейської Конференції Міністрів 

Транспорту, затверджений наказом Міністерства 

транспорту України 20.08.2004  № 757, зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 р. за № 

1076/9675. 

Хартія Якості  Хартія Якості міжнародних автомобільних вантажних 

перевезень підписана 28 травня 2015 року в м. Лейпциг 

міністрами транспорту країн − членів Міжнародного 

Транспортного Форуму, у тому числі й України. 

EUCARIS панєвропейська система обміну інформацією, яка надає 

інфраструктуру та програмне забезпечення країнам для 

обміну, зокрема, інформацією про реєстрацію своїх авто- та 

водійських посвідчень, допомагаючи боротися з 

викраденням автомобілів та шахрайством при реєстрації. 

EUCARIS розроблений урядовими органами влади та 

здатний підтримувати всі види обміну інформацією, 

пов'язаними з транспортом, на основі договорів, директив, 

дво- та багатосторонніх угод. 

Дашборд  це інформаційна панель, програмне рішення, що дозволяє 

створювати, одержувати, аналізувати дані. 

   

https://www.eucaris.net/
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1.        ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІСТ РОБІТ 

1.1. Найменування Замовника та Набувача 

Замовником розробки Удосконалення визначено виконавця Проєкту - 

Фонд «Євразія» (далі – Замовник). 

Набувачем модернізації ЄКІС щодо автоматизації процесів розподілу 

дозволів ЄКМТ та удосконалення процесів ліцензування на автомобільному 

транспорті визначено реципієнта Проєкту – Державну службу України з безпеки 

на транспорті (далі – Набувач 1), а набувачем МЕКП визначено - ДП ГЦЦК (далі 

- Набувач 2) 

 

 1.2. Джерело та порядок фінансування 

Фінансування робіт щодо модернізації діючого ЕКП та ЄКІС проводиться в 

рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги «Прозорість та 

підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)» (далі – Проєкт). 

 1.3. Характеристика Набувача 

Укртрансбезпека є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

інфраструктури. 

Укртрансбезпека є територіально-розподіленою організацією з ієрархічною 

структурою управління, до складу якої входять центральний апарат, а також 

територіальні органи. 

Державне підприємство “Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки” - 

державне комерційне підприємство, яке засноване на державній власності та 

належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України, (далі - 

ГЦЦК). 

1.4.  Цілі Удосконалення: 

Реалізація проекту здійснюється з метою розвитку електронних послуг в 

Україні, а саме розширення функціоналу Діючого ЕКП та ЄКІС, щодо 

автоматизації процесів розподілу дозволів ЄКМТ та удосконалення процесів 

ліцензування на автомобільному транспорті (далі – Удосконалення), зниження 

корупційних ризиків під час проведення конкурсів з розподілу дозволів ЄКМТ, 

а також задля сприяння реалізації державної політики: 
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● у сфері транспорту та з питань, що належать до компетенції 

Укртрансбезпеки – шляхом забезпечення максимальної функціональної 

повноти; 

● електронного урядування – шляхом забезпечення доступу до 

інформаційних сервісів та ресурсів; 

● у сфері захисту інформації в ІТС. 

Підвищення ефективності організації діяльності підрозділів Укртрансбезпеки за 

рахунок: 

- стандартизації та автоматизації управлінських процедур, впровадження єдиних 

методологічних, організаційних та інформаційно-технологічних рішень, які 

поєднуватимуть інформацію різного походження з різними категоріями 

користувачів; 

- вдосконалення інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень за 

принципом «об'єктивна інформація, у повному обсязі, у потрібному вигляді, у 

необхідний час та в необхідному місці»; 

- забезпечення оперативності оброблення інформації та документів (підготовки, 

погодження, опрацювання, передачі інформації на відповідні рівні управління); 

- консолідації інформації в електронному вигляді, як оперативної (для 

опрацювання), так і архівної (для забезпечення надійного зберігання); 

- візуального відображення електронних даних у вигляді інформаційних панелей 

з графіками та діаграмами; 

- введення до експлуатації інструментів управління вебсервісами та 

програмними інтерфейсами. 

Посилення контролю діяльності та забезпечення прозорості ділових процесів за 

рахунок організації моніторингу роботи підрозділів та окремих виконавців, 

накопичення та аналізу статистики їх завантаженості й результативності роботи. 

Удосконалення має відбуватися з використанням найкращих сучасних практик у 

сфері застосування ІТ для автоматизації ділових процесів на таких загальних 

принципах як:  

- продуктивність (забезпечення належної швидкості оброблення інформації під 

час пікового навантаження); 

- зручність (простота в адмініструванні та користуванні); 
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- масштабованість (можливість нарощування кількості користувачів та обсягів 

бази даних); 

-   розподілення (виведення з ладу одного з елементів системи не приведе до 

повного зупинення системи); 

-   модульність (має складатися з окремих систем, підсистем та модулів, 

інтегрованих між собою, що дає можливість його розвитку відповідно до 

потреб); 

-   відкритість та сумісність (наявність відкритих інтерфейсів та механізмів 

інтеграції та/або інформаційного обміну з іншими системами 

ТРЕМБІТА/EUCARIS); 

-   відновлюваність (можливість резервування критично важливих компонентів 

та даних, для їх відновлення при аварійних ситуаціях без порушення цілісності 

інформації). 

Завдяки інтеграції з системою електронної взаємодії “Трембіта” та Інтегрованою 

системою електронної ідентифікації (ІСЕІ) передбачається можливість 

отримання інформації з державних реєстрів про перевізника, яка у вигляді 

дашбордів має відображатися в ЄКІС та зберігати/підтверджувати отриману 

інформацію. 

Автоматизація процесів ЄКІС забезпечує зменшення завантаженість працівників 

Укртрансбезпеки за допомогою автоматичної реєстрації в системі 

документообігу, сповіщень про припинення підприємницької діяльності 

ліцензіатів, наявності в ліцензійній справі автоперевізника неактуальних даних, 

звірка поданих відомостей на конкурс ЄКМТ та їх відповідність законодавству. 

  

1.5. Основні завдання 

1.5.1. Загальносистемні. 

створення для автомобільного перевізника єдиного вікна  замовлення 

електронних послуг, що належать до компетенції Укртрансбезпеки, на 

Транспортному порталі, авторизація на якому здійснюється за допомогою 

національної системи ідентифікації id.gov.ua; 

удосконалення рольової моделі доступів до ЄКІС працівникам Укртрансбезпеки. 

Рольова модель має містити в собі певний набір прав доступів конкретному типу 

користувача, який визначається адміністратором системи; 
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можливість підключення платіжних систем для здійснення он-лайн оплати 

послуг, що надаються; 

історія замовлених послуг, повідомлення, зміну статусів, результат;  

1.5.2. Ліцензування. 

доопрацювання та створення автоматизованих процесів отримання/ розширення/ 

звуження/ зупинення/ відновлення/ анулювання/ доповнення ліцензій у 

відповідності до актуальних на момент розробки вимог законодавства 

(модернізація та розширення функціональних можливостей Удосконалення); 

можливість формування актуальних звітів (щодо прийнятих рішень про розгляд 

заяв, згідно форми ліцензійного звіту встановленою наказ Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби 

України 14.07.2015  № 782/39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

15 липня 2015 р. за № 849/27294, чинних, анульованих ліцензій за певний період 

із зазначенням виду господарської діяльності, кількість, області належності до 

переліку непідконтрольних територій та населених пунктів, відповідно до 

розпорядження КМУ від 07.11.2014 № 1085-р; 

забезпечити інструмент імпорту даних ліцензійних справ з Діючого ЕКП в ЄКІС; 

можливість відображення інформації (про перевізника за кодом ЄДРПОУ чи 

РНОКПП: найменування, наявність ліцензії, стан ліцензії, термін дії, Дозволені 

види робіт, контакти, Засоби провадження господарської діяльності (номерний 

знак, марка, модель, рік випуску) щодо ліцензіатів на автомобільному транспорті 

для подальшого розміщення на Транспортному порталі і Укртрансбезпеки для 

забезпечення публічного доступу до даних за допомогою пошуку за кодом 

ЄДРПОУ/РНОКПП чи за номером ТЗ.  

1.5.3. ЄКМТ 

Створення цифровізованого процесу конкурсу ЄКМТ для українських 

перевізників автотранспорту відповідно до Порядку № 757. Звітування в 

цифровому вигляді перевізників про використання дозволів ЄКМТ та 

автоматичне формування ефективності їх використання. Облік ефективності 

використання дозволів з боку Укртрансбезпеки. 

1.5.4. Взаємодія з іншими ІТС 

оприлюднення у формі відкритих даних» та даних з ліцензійних справ для 

забезпечення автоматичної публікації (після попередньої перевірки оператором 

ЄКІС) відкритих даних на Порталі відритих даних  (data.gov.ua)  для публічного 

доступу до даних розпорядником яких є Укртрансбезпека Щодо транспортних 
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засобів за їх типом, видом перевезенням на запитувану дату про перевізника та 

інформацію з ліцензійної справи, з врахуванням вимог постанови Кабінету 

Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 «Про затвердження Положення 

про набори даних, які підлягають; 

використання інтегрованої системи електронної ідентифікації (ІСЕІ) для 

аутентифікації користувачів МЕКП забезпечується Набувачем 2); 

інтеграція/взаємодія ЄКІС з: 

● «Трембіта»; 

● Єдиним державним реєстром транспортних засобів (МВС) та Державною 

патрульною поліцією України; 

● Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань; 

● Держмитслужбою - збереження наявної системи взаємодії 

Укртрансбезпеки з Держмитслужбою; 

● НДІПроект; 

● формування вихідних даних у належному форматі для EUCARIS;  

● можливість підключення платіжних систем для здійснення он-лайн оплати 

послуг, що надаються;  

● взаємодія ЄКІС із СЕД Уктрансбезпеки (автоматична реєстрація 

документів з МКЕП). 

 

 - створення в МЕКП форм обліку використання дозволів ЄКМТ для заповнення 

їх перевізниками. Створення в ЄКІС підсистеми перевірки даних, що вносять 

перевізники в МЕКП, щодо використання дозволів ЄКМТ, для перевірки їх 

відповідності Порядку №757 працівниками Укртрансбезпеки. Облік 

використання дозволів ЄКМТ для автоматичного формування попередніх даних 

для Комісії по розподілу ЄКМТ щодо розподілу дозволів ЄКМТ серед 

українських перевізників. 

  

2. ВИМОГИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРЕДМЕТУ ПРОЄКТУ 

 2.1. Вимоги до структури та функціонування 

2.1.1. МЕКП 

створити розділ “ЄКМТ” який має форми щодо подачі заявок від автомобільних 

перевізників на участь в розподілі та перерозподілі дозволів ЄКМТ з валідацією 

даних (перевірки на чинність ліцензії, наявності відповідного персоналу, 

відповідність ТЗ вимогам Порядку № 757 та інше); 
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форми для подачі автомобільними перевізниками інформації про ефективність 

використання дозволів ЄКМТ з перевіркою та верифікацією її працівниками 

Укртрансбезпеки в ЄКІС 

перенести з Діючого ЕКП актуальні форми (з додаванням інформаційних полей 

про форму власності та норм екологічності по кожному ТЗ) щодо подачі 

документів в електронній формі на  отримання/ звуження/ розширення/ 

анулювання ліцензії, подачі повідомлення про зміну даних на Транспортний 

портал; 

створити нові форми заяв про зупинення/відновлення дії ліцензії, анулювання 

ліцензії повністю/частково, ліцензії на підставі документів та внести зміни до 

наявних (щодо форми власності, найменування полів, доповнення новими 

полями та інше);  

можливість сплати за отримання адміністративних послуг (ліцензування після 

рішення про видачу, дозволи при замовленні); 

доопрацювання заяв про отримання ліцензії, розширення або звуження 

провадження виду господарської діяльності ліцензіатом, анулювання ліцензії в 

повному обсязі або частково, а також повідомлення про зміну даних до чинної 

ліцензії, переоформлення ліцензій, внесення документів-підстав), створення та 

затвердження наказів за результатами розгляду документів, формування 

звітності та інше; 

доопрацювання внесення повідомлення про зміну даних до чинної ліцензії (щодо 

підтвердження транспортних засобів, збереження інформації про попередні 

подані повідомлення, формування документа для завантаження даних щодо 

поданих змін, внесення ТЗ лише на підставі документів, відображення часткової 

інформації про зміну та інше). 

 

2.1.2. ЄКІС 

наявний функціонал Діючого ЕКП в частині бек-офісу: 

додати в актуальні форми інформаційні поля про форму власності та норми 

екологічності по кожному ТЗ щодо подачі документів в електронній формі на  

отримання/ звуження/ розширення/ анулювання ліцензії, подачі повідомлення 

про зміну даних 

доповнити новим функціоналом щодо поновлення ліцензії, заяв про 

зупинення/відновлення дії ліцензії в повному обсязі або частково, анулювання 

ліцензії повністю/частково,  автоматизації наявних процесів, сповіщень 
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перевізника про ліцензійну справу та інше; 

перевірку поданих документів від автомобільних перевізників на отримання 

дозволів ЄКМТ на відповідність вимогам Хартії Якості через ліцензійну справу 

перевізника та інших вимог передбачених автомобільним законодавством, а 

також інших вимог передбачених Порядком № 757 щодо 

належності/відповідності ТЗ та формувати попередній результат підрахунку за 

формулою передбаченою Порядком № 757 щодо розподілу 

верифікація та перевірка працівниками Укртрансбезпеки в ЄКІС форм подачі 

автомобільними перевізниками інформації про ефективність використання 

дозволів ЄКМТ; 

формування інформації щодо ефективності використання дозволів ЄКМТ для 

конкурсної комісії ЄКМТ; 

аналіз даних щодо дозволів, які видані на ТЗ з використанням інформації про: 

1) отримані дозволи для перевезення пасажирів та вантажу територіями 

закордонних країн; 

2) результати розподілу дозволів ЄКМТ; 

3) перетину кордону України (підсистема “Обмін з Митницею” ЄКІС); 

для уникнення шахрайства з боку перевізника та зменшення корупційних 

ризиків в Укртрансбезпеці. 

 

Загальний опис процесу, що входять до удосконалення МЕКП/ЄКІС 
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Діловий процес 

(процедура) 

Ліцензування 

⦁         Отримувач адміністративної послуги авторизується  в МЕКП та 

обирає одну з дозволених послугу щодо ліцензування. 

⦁         Отримувач адміністративної послуги щодо ліцензування заповнює 

форму(и) для отримання послуги. 

⦁         Отримувач підписує файли за допомогою КЕП. МЕКП формує 

пакет та передає в ЄКІС. ЄКІС отримані пакети  передає до СЕД 

Укртрансбезпеки. Звернення отримує відповідний статус 

⦁         Після потрапляння до СЕДО Укртрансбезпеки пакет реєструється 

у системі та  отримує унікальний номер. Усі звернення, шо потрапляють до 

СЕД з МЕКП повинні потрапляти до розділу «Ліцензування». Після 

реєстрації пакету в СЕД надходить відповідна нотифікація до МЕКП. 

⦁         В ЄКІС Співробітники Укртрансбезпеки мають змогу відкрити 

пакет та опрацювати інформацію від перевізника. Відомості про заявника 

потрапляють до бази «Заяви». 

⦁         Співробітник Укртрансбезпеки, що прийняв заявку до 

опрацювання виконує перевірку правильності заповнення документів. У 

разі правильності подачі заявки співробітник підтверджує  опрацювання 

заявки з вказанням результату опрацювання. Відомості про транспортні 

засоби потрапляють у відповідний розділ. 

⦁         У випадку, коли до заяви є зауваження співробітник вносить їх у 

поле «Коментарі» та вказує результат опрацювання. Відомості про 

транспортні засоби не записуються до бази ліцензійних транспортних 

засобів. 

⦁         Одночасно зі зміною статусу, заявки переносяться у розділ 

«Ліцензії». 

⦁         ЕКІС автоматично формує проект наказу за результатами розгляду 

отриманих заяв щодо ліцензування. 

⦁         Співробітник Укртрансбезпеки затверджує  статус ліцензії та 

повідомлень перевізника в ЄКІС Укртрансбезпеки у відповідності до 

рішення. 

⦁         Статус звернення у залежності від результату опрацювання 

нотифікується в МЕКП для перевізника. 

⦁         В разі позитивного рішення про видачу ліцензії про успішне 

отримання ліцензії висилає посилання на оплату послуг з попередженням 

про термін оплати та відповідальність сторін. 
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Діловий процес 

(процедура) 

ЄКМТ 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ 

•                     подача електронної заяви на участь у конкурсі за встановленою 

формою через Модернізований ЕКП лише ліцензіатами у яких чинна 

ліцензія на міжнародні перевезення, наявність менеджера управителя (який 

може керувати діяльністю не більш ніж чотирьох автомобільних 

перевізників із загальною максимальною кількістю автомобільних 

транспортних засобів, що не перевищує 50 одиниць), яка повинна бути 

доступна у встановлені терміни Порядком № 757;  

- наявність діючої ліцензії на міжнародні автоперевезення вантажів; 

- наявність щонайменше 2-х (необхідно обговорити) транспортних 

засобів не нижче Євро-5; 

- відповідність вимогам Хартії Якості (за всіма пунктам).  

 •                      перевізник через Модернізований ЕКП додає лише сертифіковані 

ТЗ відповідної категорією екологічності (сертифікат виробника та 

НДІпроект), на які він бажає отримати дозвіл ЄКМТ; 

•                        формування списків допущених перевізників для розміщення на 

вебсайтах;   

                        контрольна звірка консолідованого реєстру поданих ТЗ всіх 

перевізників, які приймають участь у конкурсі на предмет підстав 

користування (власний, оренда, фінансовий лізинг)з базою МВС ЄДР ТЗ  

шляхом синхронізації баз даних та відповідності екологічного сертифікату 

з базою НДІпроект); 

•                         автоматичне повідомлення перевізників щодо успішності поданої 

електронної заяви (у разі невідповідності чи відсутності певних даних 

повернення на доопрацювання але не пізніше встановлених термінів) 

•                        прийняття електронних заяв на участь у конкурсі виключно у 

встановленні терміни. 

Формування звітів/реєстрів за вимогами Порядку №757. 

Діловий процес 

(процедура) 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЄКМТ 
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  Створення розділу в даному модулі «Звіт про ефективність використання 

ЄКМТ» 

Можливість перевізнику в МКЕП подання звіту про використання дозволів 

ЄКМТ відповідно до відомостей, внесених до бортового журналу (додаток 

7 Порядку №757).Підсистема верифікації звіту перевізника використання 

дозволів ЄКМТ в ЄКІС відповідно до відомостей, внесених з бортового 

журналу дозволу ЄКМТ.  

Верифікація даних перевізників щодо використання дозволів ЄКМТ 

виконується через перевірку даних працівниками Укртрансбезпеки, 

Підтвердження кількості поїздок працівником Укртрансбезпеки 

протягом року відповідно до Порядку № 757. 

Використання для верифікації трекінгу одноразових дозволів та обміну 

з Митницею для уникнення шахрайства при звітуванні 

перевізника.Облік, контроль та КРІ роботи працівників 

Укртрансбезпеки при підтвердженні звітів використання дозволів 

ЄКМТ. 

Формування звітів на підставі встановлених критеріїв та певний 

діапазон 

Діловий процес 

(процедура) 

РОЗПОДІЛ, ПЕРЕРОЗПОДІЛ 

  Формування попередніх даних для Комісії по розподілу ЄКМТ щодо 

розподілу дозволів ЄКМТ серед українських перевізників (за формулою 

встановленою законодавством). 

При розрахунку розподілу враховується  інформація: про ефективність 

разових дозволів за 9 місяців (автоматичне формування к-сті виданих та 

повернутих дозволів на ТЗ від Євро-5 та вище), ефективність по ЄКМТ в 

розрізі 5-ти країн та інші країни. 

Формула повинна мати можливість заміни даних, що враховуються при 

розрахунку розподілу (серед них: квота визначена МТФ в розрізі 

екологічності). 

Табличне та візуальне представлення результатів розподілу/перерозподілу 

в розрізі дозволів, обмежень за країнами тощо. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/38/f154797n380.doc
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/38/f154797n380.doc
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Відомості щодо цільової аудиторії Комплексу наведено у табл. 2: 

Категорія 

користувачів 

Характеристика 

Авторизовані 

внутрішні 

користувачі 

●  Співробітники апарату Укртрансбезпеки 

● Співробітники територіальних органів 

Укртрансбезпеки 

● Представники Мінінфраструктури – члени 

комісії з розподілу дозволів ЄКМТ 

Авторизовані 

зовнішні 

користувачі 

● Споживачі адміністративних та інших 

послуг 

  

Неавторизовані 

зовнішні 

користувачі ЗМІ, фізичні особи, юридичні особи та інші 

 

2.1.2. Надати Виконавцю відповідні зовнішні програмні інтерфейси за 

узгодженою Сторонами специфікацією для забезпечення можливості інтеграції 

ЄКІС з СЕД (буде узгоджено на етапі написання технічного завдання).  

 

  

2.2.   Вимоги до користувачів. 

2.2.1. Удосконалення має забезпечувати одночасну роботу не менше ніж 1 100 

користувачів. 

2.2.2 Внутрішні користувачі повинні володіти інформацією про його 

використання в межах експлуатаційної документації (настанов користувача), а 

також мати навички роботи з ПК. 



15 
 

2.2.3. Адміністратор(-и) повинні мати знання, необхідні для її адміністрування в 

межах експлуатаційної документації (настанов адміністратора), а також мати 

знання у сфері керування віртуальним обчислювальним середовищем, 

адміністрування серверного програмного забезпечення – операційних систем, 

БД, веб-серверів тощо. 

2.2.4. Режим роботи та обов'язки персоналу (користувачів та адміністраторів) 

визначається експлуатаційною документацією, а також відповідними 

посадовими інструкціями. 

 

2.3.   Режим використання 

2.3.1.  Удосконалення має функціонувати цілодобово у режимі 24 х 7 х 365. 

2.3.2.  Показником надійності Удосконалення є коефіцієнт доступності, значення 

якого повинно бути не менше 99,95% (без урахування планової недоступності: 

проведення профілактичних робіт, оновлення версій, інших заходів). 

2.3.3.  Режими функціонування МКЕП/ЄКІС: 

- звичайний; 

- регламентний (проведення планових регламентних робіт без надання сервісів 

кінцевим користувачам); 

- аварійний (проведення позапланових регламентних робіт з відновлення 

працездатності без надання сервісів кінцевим користувачам або з обмеженим їх 

наданням). 

  

2.4.   Вимоги до інтерфейсу 

2.4.1.  Взаємодія користувачів різними компонентами Удосконалення має бути 

реалізована з допомогою інтерфейсів різних типів (табл. 3), які, у свою чергу, 

мають складатися із типових компонентів (табл. 4). 

Таблиця 3. Типи інтерфейсів користувачів Модернізований ЕКП 

Тип інтерфейсу •Використання Характеристика 
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Веб-інтерфейс ● Модернізований 

ЕКП  

● ЄКІС  

 Оптимізований для 

стаціонарних ПК та 

ноутбуків, з діагоналлю 

екрану від 12 дюймів та 

управління з 

використанням 

стаціонарної клавіатури і 

маніпулятору «миша» 

Мобільний 

інтерфейс 

•          Модернізований ЕКП  Оптимізований для 

мобільних пристроїв (на 

основі нативного клієнту 

для ОС Android та iOS), з 

діагоналлю екрану до 12 

дюймів та управління з 

використанням активних 

елементів, розташованих 

на ньому 

  

  

2.4.2.  Усі екранні форми інтерфейсів користувача в межах одного типу повинні 

бути виконані в єдиному графічному дизайні, зі стандартизованим 

розташуванням основних елементів керування та навігації, елементи інтерфейсу, 

що використовуються для позначення типових операцій (додавання, 

редагування, видалення тощо), а також послідовність дій користувача при їх 

виконанні, повинні бути уніфіковані. 

2.4.3.  Вебінтерфейс повинен забезпечувати можливість доступу до всього 

прикладного функціоналу, а також функцій адміністрування та налаштування 

ЄКІС. 

2.4.4. ЄКІС  повинен забезпечувати користувачеві можливість індивідуального 

налаштування окремих компонентів робочих столів, зберігання та відтворення 

індивідуальних налаштувань . 

2.4.5. ЄКІС повинна мати контекстно-залежну вбудовану довідку з можливістю 

пошуку. 

2.4.6. ЄКІС повинен забезпечувати коректну обробку аварійних ситуацій, 
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викликаних неправильними діями користувачів, невірним форматом або 

недопустимими значеннями вхідних даних. У таких випадках ЄКІС повинна 

видавати користувачу відповідні повідомлення, після чого повертатися в 

робочий стан, що передував невірним діям. Повідомлення про помилки та 

підказки мають бути значимими, тобто вичерпно пояснювати користувачам 

причину помилки та пропонувати їм адекватні ситуації дії. 

  

2.4.7.  Удосконалення повинно відповідати наступним вимогам: 

- доопрацювання ЄКІС має здійснюватися на платформі  UnityBase, не 

нижче  версії 5.0 (64-бітна версія) (UB х64) 

- відповідність фронт-офісу державному дизайн-коду «Дія» 

https://design.diia.gov.ua/.  

- стек технологій для публічної веб-частини МЕКП: Django (Python), 

Node.js, jQuery, HTML, Nginx, Docker Swarm, Kubernetes, REST API, SOAP, 

PostgreSQL, XML, UML, Apache, Ubuntu. 

2.4.8. Більшість дій користувача Удосконалення мають бути зворотними, із 

запитом підтвердження перед їх виконанням. 

2.4.9. Мова інтерфейсу – українська. Допускається при виконанні регламентних 

процедур використання англійської мови, що повинно бути обумовлено у 

документації. Розділи EUCARIS – англійською/українською. 

  

2.5.   Вимоги до захисту інформації 

2.5.1.  Доступ до ЄКІС повинні мати лише авторизовані внутрішні користувачі, 

для яких створено обліковий запис з використанням порталу id.gov.ua, зокрема 

ЄКІС має: 

- забороняти доступ до неї без успішного проходження автентифікації; 

- обмежувати кількість спроб автентифікації, при перевищенні цієї кількості має 

заблокувати обліковий запис відповідного користувача та надавати можливість 

його розблокування тільки Адміністратором(-ами). 

2.5.2.  У Модернізованому ЕКП повинна бути реалізована можливість 

аутентифікації та авторизації зовнішніх користувачів з використанням порталу 

id.gov.ua. Аутентифікація користувачів відбувається із застосуванням бібліотек 

криптографічного перетворення. 

https://design.diia.gov.ua/
http://id.gov.ua/
http://id.gov.ua/
http://id.gov.ua/
http://id.gov.ua/
http://id.gov.ua/
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2.5.3. Модернізований ЕКП має забезпечувати можливість процедури 

двофакторної автентифікації для зовнішніх авторизованих користувачів. 

2.5.4. Модернізований ЕКП має забезпечувати можливість обмеження часу 

неактивності сесії. Керування терміну сесії має бути доступне для 

адміністраторів через веб інтерфейс.2.5.5. Комплекс засобів захисту інформації 

програмного продукту/платформи, на базі якого впроваджується 

Удосконалення, має відповідати вимогам нормативних документів системи 

технічного захисту інформації в Україні. Рівень гарантій коректності реалізації 

засобів захисту згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99 має бути не нижче Г-2. 

2.5.6. Доступ до Модернізованого ЕКП зовнішнім авторизованим користувачам 

повинен надаватися з робочих місць на базі персонального комп’ютерів, 

ноутбуків або мобільних пристроїв, підключених до мережі Інтернету. Для 

роботи в Модернізованому  ЕКП зовнішнім користувачам необхідно мати 

налаштований будь-який сучасний веб браузер (Opera, Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Microsoft Edge, Safari). 

  

3. ВИМОГИ ДО ГАРАНТІЇ ПІДТРИМКИ 

Все програмне забезпечення, яке буде розгорнуто при реалізації Удосконалення, 

має забезпечуватись гарантією підтримки (виправлення помилок програмного 

забезпечення та оновлення версій) протягом 6 (шести) календарних місяців із 

дати розгортання Удосконалення на обладнанні у Набувача 1 та Набувача 2. 

Вартість гарантійної підтримки включається до вартості послуг з розробки 

Удосконалення. 

В Удосконалення повинна мати можливість відтворення своєї працездатності з 

резервних копій за короткий проміжок часу та з мінімальними втратами 

інформації. Створення резервної копії не входить до завдань Постачальника 

(розробника). 

  

4. ВИМОГИ ДО СПОСОБІВ І ЗАСОБІВ ЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ МІЖ КОМПОНЕНТАМИ 

УДОСКОНАЛЕННЯ 

Передача інформації між компонентами має виконуватись стандартними 

протоколами на рівні програмного забезпечення або на рівні платформи 

(системи керування БД, веб-серверів тощо). 
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5. ВИМОГИ ДО АУДИТУ  УДОСКОНАЛЕННЯ 

Діагностування УДОСКОНАЛЕННЯ повинно забезпечуватись 

протоколюванням роботи її компонентів як на рівні платформи (системи 

керування БЗ, веб-серверу, операційних систем тощо), так і на рівні створеного 

прикладного програмного забезпечення (log-файли пошукових запитів, log-

файли помилок тощо). 

  

6. ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Дані ЄКІС повинні знаходитись у структурованому вигляді. Структура даних 

повинна задавати строгі правила зберігання інформації для точної ідентифікації 

її в ЄКІС. Організація даних повинна забезпечувати мінімальну надмірність 

інформації та максимальну швидкість роботи з нею. 

7. ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Для розробки УДОСКОНАЛЕННЯ будуть забезпечені наступні умови: 

1. Інтерфейси взаємодії з іншими системами, що використовуються при роботі 

Укртрансбезпекою будуть узгоджено на етапі написання ТЗ Набувачами та 

Постачальником. 

2. Набувачем буде забезпечено функціонування існуючого програмно-

технічного комплексу, на якому Постачальник розгортатиме компоненти 

УДОСКОНАЛЕННЯ. 

  

8. ВИМОГИ ДО РОЗРОБКИ ТА ПЕРЕДАЧІ УДОСКОНАЛЕННЯ 

Постачальник УДОСКОНАЛЕННЯ повинен надати підтвердження реалізації 

веб-систем схожої складності. Постачальник Удосконалення повинен 

забезпечити розробку технічного завдання, прикладного програмного 

забезпечення, встановлення компонентів УДОСКОНАЛЕННЯ на серверах 

Набувача, налаштування та впровадження їх в дослідну експлуатацію, 

розробка інструкції та відео-інструкція для користувача та працівника 

Укртрансбезпеки на етапі фінальної версії УДОСКОНАЛЕННЯ. 

Технічна підтримка Постачальником та усунення недоліків повинна бути 

забезпечена протягом року з дати підписання акту приймання-передачі та 
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включається до вартості послуг з розробки доопрацювання 

УДОСКОНАЛЕННЯ. 

 

Пропонована етапність розробки доопрацювання 

УДОСКОНАЛЕННЯ 

Назва роботи Очікуваний результат 

Формалізація технічного 

завдання, уточнення 

  

• Технічне завдання узгоджене сторонами 

Деталізований опис процесів, структури даних, 

архітектура УДОСКОНАЛЕННЯ. міжсистемна 

взаємодія. 

Розробка Удосконалення 

згідно технічного завдання 

Створення робочої версії Удосконалення 

Внесення коригування та змін в межах 

технічного завдання  

Розробка пакету інструкцій 

користувачів 

Документ для користувачів 

УДОСКОНАЛЕННЯ, користувача (остання 

версія УДОСКОНАЛЕННЯ) 

Підготовка технологічної 

документації по 

розгортанню та 

експлуатації системи 

Інструкція по розгортанню системи на 

потужностях Замовника. 
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Запуск в дослідну 

експлуатацію 

Остаточна версія Модернізованого ЕКП та 

ЄКІС. Передача програмного коду 

Замовнику. Акт прийому-передачі послуг. 

  

  

 


