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1.

Терміни та визначення

Термін
API
BPMN
КЕП
CRUD
Портал Дія
ЄЕП “ЕкоСистема”
CSS
HTML
JSON
СКБД
REST
УКТ ЗЕД
НПА
СЕДО
ЄДР
ДРРП
ЄДС
ДАВР
ОВД
ФОП

Визначення
Application Programming Interface
Business Process Model and Notation
Кваліфікований електронний підпис
(англ. create read update delete) 4 основні
функції управління даними «створення,
читання, оновлення і вилучення»
Єдиний
державний
веб-портал
електронних послуг
Єдина
екологічна
платформа
“ЕкоСистема”
Cascading Style Sheets
HyperText Markup Language
JavaScript Object Notation
Система керування базами даних
Representational state transfer
Українська
класифікація
товарів
зовнішньоекономічної діяльності
Нормативно-правові акти
Система електронного документообігу
Єдиний державний реєстр юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань
Державний реєстр речових прав на
нерухоме майно
Єдина державна електронна системи
дозвільних документів
Державне агентство водних ресурсів
України
Оцінка впливу на довкілля
Фізична особа-підприємець

2.
2.1.

Загальні відомості про зміст робіт
Повне найменування

Повне найменування: модернізація платформи управління електронними
послугами, що є складовою Єдиного державного веб-порталу електронних
послуг “Портал Дія”, та модернізації Єдиної екологічної платформи
“ЕкоСистема” в частині розробки адміністративних послуг, сервісів, реєстрів
та баз даних відповідно до переліку модулів:
● Модуль “Електронна вода”;
● Модуль “Електронні пестициди та агрохімікати”;
● Модуль “Електронні відходи”.
2.2.

Найменування замовника та набувача

Замовник послуг: Фонд “Євразія” в рамках виконання проекту
міжнародної технічної допомоги “Прозорість та підзвітність у державному
управлінні та послугах /TAPAS” (далі – Замовник послуг).
Набувач: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,
Міністерство цифрової трансформації України, державне підприємство “ДІЯ”.
2.3.

Термін надання послуг

6 місяців з дати підписання договору.
2.4.

Джерело та порядок фінансування

Розробка системи фінансується Фондом “Євразія” в рамках виконання
проекту міжнародної технічної допомоги “Прозорість та підзвітність у
державному управлінні та послугах (TAPAS)”.
2.5.

Порядок оформлення та пред’явлення Замовнику (Набувачу)
результатів

Розробник після завершення робіт передає Набувачу результати
розробки, а саме:
● технічне завдання;
● програма та методика випробувань;

● вихідні коди ЄЕП “ЕкоСистема” (результати програмування) на
оптичному носії;
● інструкція адміністратора системи (в тому числі інструкції по
розгортанню ЄЕП “ЕкоСистема”);
● інструкція користувача системи;
● загальна інструкція по встановленню, налаштуванню, резервному
копіюванню даних та відновленню інформації;
● фінансовий акт приймання-передачі наданих послуг (у двох
екземплярах);
● акт приймання-передачі результатів програмування (у двох
екземплярах).
2.6.

Перелік документів, на підставі яких розробляється система

Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР
Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII “Про інформацію”
Закон України від 13.01.2011 № 2939-VІ “Про доступ до публічної
інформації”
Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI “Про захист персональних
даних”
Закон України від 02.03.1995 № 86/95-ВР “Про пестициди та
агрохімікати”
Закон України від 05.03.1998 № 187/98-ВР “Про відходи”
Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII“Про ліцензування видів
господарської діяльності”
Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР “Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах”
Постанова КМУ від 4 березня 1996 р. № 295 “Про затвердження Порядку
проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації,
видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в
Україні”
Постанова КМУ від 4 березня 1996 р. № 288 “Про затвердження Порядку
надання дозволу на ввезення незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що
використовуються для проведення державних випробувань та наукових
досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу”

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища
України від 20.11.2008 № 595 “Про затвердження Розміру плати за проведення
експертизи, державної реєстрації та перереєстрації пестицидів і агрохімікатів”
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 321 «Про
затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р.
№ 459»
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1100 «Про
затвердження Порядку розроблення нормативів гранично допустимого
скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та перелік забруднюючих
речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується»
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 446 “Про
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
поводження з небезпечними відходами”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020 р. № 755 “Про
затвердження Порядку формування і ведення ліцензійного реєстру”
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 373 “Про
затвердження правил забезпечення захисту інформації в інформаційних,
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах”
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 березня
2015 р. № 78 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку
водокористування»
Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 5
березня 2021 р. № 173 «Про затвердження Методичних рекомендацій з
розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих
речовин у водні об’єкти із зворотними водами»
Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 18
грудня 2020 р. № 375 «Про затвердження Змін до Порядку ведення державного
обліку водокористування та Порядку функціонування модуля «Подання звіту
про використання води в електронній формі» Порталу електронних послуг
Державного агентства водних ресурсів України»
3.

Призначення та цілі цифровізації публічних послуг

Призначенням цифровізації публічних послуг є:

Модуль “Електронна вода”
1.1. Перенесення функціоналу з інформаційної системи Порталу е-послуг
Державного агентства водних ресурсів України до ЕкоСистеми
Міндовкілля (фронт на Порталі Дія) надання адміністративних
послуг із видачі дозволів на спеціальне водокористування та їх
анулювання, з автоматизацією всіх розрахункових частин.
1.1.1. Відтворення (створення) електронної системи для отримання та
анулювання дозволу на спеціальне водокористування;
1.1.2. Створення сервісу розробки нормативів гранично допустимого
скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти із зворотними водами в
рамках бізнес процесу отримання дозволу на спеціальне водокористування;
1.2. Запровадження можливості встановлення за допомогою Єдиної
екологічної платформи “ЕкоСистема” режимів роботи штучних
водних об'єктів наданих у користування на умовах оренди, а також
подання водокористувачами звітності про використання води.
1.2.1. Створення сервісу встановлення режимів роботи штучних водних
об'єктів наданих у користування на умовах оренди;
1.2.2. Відтворення
(створення) сервісу подачі звітності про
використання води, виправлення помилок у поданій звітності та виявлення
зазначених у ній недостовірних даних.
Модуль “Електронні пестициди та агрохімікати”
1.3. Облік суб'єктів господарювання, що отримали, переоформили та
анулювали дозволи на ввезення незареєстрованих пестицидів і
агрохімікатів, що використовуються для проведення державних
випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними
насіннєвого (посадкового) матеріалу
1.3.1. Створення електронної системи для отримання, переоформлення
та отримання інформації про анулювання дозволів на ввезення
незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для
проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також
обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу;

Створення бази даних суб'єктів, які отримали, переоформили та
анулювали дозволи на ввезення незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів,
що використовуються для проведення державних випробувань та наукових
досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу;
1.4. Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів, дозволений до
використання в Україні
1.4.1. Створення електронної системи для державної реєстрації,
перереєстрації, скасування або зупиненню дії та інформуванню про зміни у
складі препарату пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання;
1.4.2. Створення бази даних та реєстру суб'єктів, які отримали державну
реєстрацію пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання;
1.4.3. Створення сервісу зміни заявника при державній реєстрації
пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання;
1.3.2.

Модуль “Електронна ліцензія на відходи”
1.5.

Модернізація електронних послуг з отримання, переоформлення,
анулювання повністю або частково дії ліцензії, зупинення та
відновлення повністю або частково дії ліцензії, розширення або
звуження провадження господарської діяльності з поводження з
небезпечними відходами та повідомлення про зміни даних, зазначених
у запиті, документах та відомостях, що додавалися до запиту про
отримання ліцензії
1.5.1. Створення електронної системи для модернізації електронних
послуг з отримання, переоформлення, анулювання повністю або частково дії
ліцензії, зупинення та відновлення повністю або частково дії ліцензії,
розширення або звуження провадження господарської діяльності з
поводження з небезпечними відходами та повідомлення про зміни даних,
зазначених у запиті, документах та відомостях, що додавалися до запиту про
отримання ліцензії;
1.5.2. Створення бази даних та реєстру суб'єктів, які отримали,
переоформили, анулювали повністю або частково дію ліцензії, зупинили та
відновили повністю або частково дію ліцензії, розширили або звузили
провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними
відходами.

4.

Характеристика об’єкту автоматизації

Об'єктом автоматизації є центральні органи виконавчої влади:
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, обласні державні
адміністрації.
Користувачами електронних послуг є громадяни України, юридичні
особи та іноземці, які пройшли автентифікацію на Єдиному державному
вебпорталі електронних послуг.
Предметом автоматизації виступають процеси з оброблення онлайн
заявок від користувачів до установ, організацій, закладів та фахівців, що
працюють у сфері захисту довкілля.
5.
5.1.

Вимоги до продукту
Вимоги до продукту в цілому

Загальні вимоги до сервісів:
● зручні і зрозумілі інтерфейси для користувачів з підказками;
● інформаційну взаємодію з реєстрами з використанням Системи
електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів
«Трембіта» або затверджений міжвідомчими наказами електронний
обмін (у випадку наявності такої технічної можливості);
● подачу заяви на отримання послуг;
● отримання результату надання адміністративної послуги в інтерфейсі
порталу;
● можливість отримання повідомлення про надання адміністративної
послуги що були зареєстровані на порталі;
● можливість отримання користувачами сповіщень згідно з розробленими
бізнес процесами;
● логування дій користувачів електронних послуг;
● можливість збору статистичних даних;
● масштабованість рішення як горизонтально, так і вертикально.
У випадку відсутності технічної можливості для організації взаємодії з
використанням Системи електронної взаємодії державних електронних

інформаційних ресурсів «Трембіта» допускається організація обміну
інформацією з використання інших захищених механізмів.
Відомості, необхідні для надання електронних послуг, які заповнює
користувач, повинні проходити перевірку з даними, які зберігаються у
відповідних реєстрах, шляхом інформаційної взаємодії Порталу Дія із
електронними інформаційними ресурсами або інформаційними системами
органів державної влади, зокрема:
При забезпеченні інформаційної взаємодії повинно бути забезпечено:
● в разі проходження каналів обміну даними з такими системами через
незахищене середовище та обміну з такими системами конфіденційною
інформацією – використання засобів криптографічного захисту
інформації, які відповідають вимогам законодавства України у сфері
криптографічного захисту інформації та забезпечують шифрування
даних та взаємну автентифікацію сторін обміну даними;
● в разі передачі інформації, що підлягає захисту відповідно до
законодавства України у сфері захисту інформації (конфіденційної
інформації (персональних даних, комерційної таємниці, державних
інформаційних ресурсів тощо) до іншої системи – наявність в цій
системі комплексної системи захисту інформації з підтвердженою у
встановленому порядку відповідністю;
● в разі необхідності формування та перевірки кваліфікованого
електронного підпису на даних, обмін якими здійснюється, –
використання засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки,
які відповідають вимогам законодавства України у сфері електронних
довірчих послуг.
Обробка заявок, які надійшли з Порталу Дія має відбуватися в
електронному кабінеті посадової особи, яка має відповідні повноваження на
таке опрацювання або в автоматичному режимі системою (тип обробки заявок
відповідає опису бізнес процесі). Доступ до електронного кабінету має
здійснюватися за допомогою КЕП відповідного співробітника.
Доступ до створюваних електронних сервісів зовнішніми користувачами
повинен надаватися з автоматизованих робочих місць на базі персональних
комп’ютерів, ноутбуків, планшетів або смартфонів, підключених до мережі

Інтернет. Для роботи з електронними послугами зовнішнім користувачам
необхідно мати встановлений та налаштований один із сучасних веббраузерів.
Користувачем електронних сервісів є будь-яка фізична або юридична
особа, що виступає Замовником послуг.
Створювані електронні сервіси повинні відповідати наступним вимогам:
а.
відповідність функціоналу інтерфейсу електронних послуг
сучасним вимогам (інтерфейс повинен мати звичний для користувача вигляд
та набір команд тощо);
в.
адаптивний дизайн;
с.
відповідність
офіційному
дизайн-коду
Порталу
Дія
(http://diia.gov.ua/);
d.
підтримувати можливість обміну даними через інтерфейси
взаємодії.
5.2.

Загальна архітектура рішення

a. Створення електронних послуг реалізується на Порталі Дія
через панель адміністрування Порталу.
b. Кожна послуга - це бізнес процес, який верхньорівнево
описується за допомогою нотації BPMN у конструкторі процесів
Порталу Дія. Головна мета цього кроку описати потоки даних та
оформити загальне уявлення про алгоритм реалізації послуги.
c. Бізнес процес складається з логічно завершених блоків.
Кожен з блоків відповідно до свого типу виконує наступну
функціональність:
●
Початок та завершення процесу;
●
Заповнення форми користувача та формування документа
чи заяви підписаної КЕП;
●
Шлюз, для виконання логічних операцій;
●
Повідомлення;
●
Інтеграція бізнес-процесів на Порталі Дія
із ЄЕП
“ЕкоСистема”.
Для конфігурації блоку:

a. необхідно мати базові навички програмування на JavaScript
- для того щоб описувати поведінку в середині блоку. Мати
можливість звернутися до реєстрів для отримання, чи запису даних.
Описати умови переходів для шлюзів;
b. володіти HTML і CSS - для формування друкованих форм,
чи візуальних елементів інтерфейсу користувача;
c. знати нотацію JSON - для опису схеми блоку, необхідних
кроків для заповнення форми, опису полів даних.
Для конфігурації блоку використовується розроблений для платформи
Порталу Дія фреймворк. Фреймворк заснований на нотації JSON з переліком
необхідних контролів для реалізації послуг.
5.3.

Вимоги до гарантійної підтримки

Все програмне забезпечення (конфігурації), яке буде розгорнуто при
реалізації сервісів має забезпечуватись гарантійною підтримкою (виправлення
помилок програмного забезпечення та оновлення версій) протягом 6 (шести)
місяців з дати розгортання електронних сервісів.
Вартість такої гарантійної підтримки має включатись до вартості послуг
з розробки сервісів.
5.4.

Вимоги до надійності програмного забезпечення Порталу Дія
та збереженості інформації

Створювані сервіси повинні використовувати механізми ідентифікації і
перевірки
дійсності
(автентифікації)
із
застосуванням
бібліотек
криптографічного перетворення або аналогічних механізмів, реалізованих на
сервісі id.gov.ua
У випадку виникнення непередбачених критичних ситуацій, аварій,
відмов технічних засобів (у тому числі зникнення напруги), збоїв у роботі
загальносистемного програмного забезпечення, збоїв у роботі бази даних або
інших технічних проблем, що виникли на Порталі Дія сервіси повинні мати
можливість відтворення своєї працездатності з резервних копій за короткий
проміжок часу та з мінімальними втратами інформації.
У випадку відсутності доступу до зовнішніх сервісів сервіси повинні
відображати відповідне повідомлення користувачу Порталу.

Захист інформації повинен реалізовуватися з використанням апаратних
та програмних засобів захисту, що відповідають вимогам законодавства
України у сфері захисту інформації, а також організаційних заходів,
спрямованих на керування засобами захисту, регламентацію дій користувачів
і контроль за цими діями.
Кожен факт доступу до системи повинен відмічатись в протоколі
доступу.
Факт модифікації даних оператором повинен відмічатись в протоколі, де
буде вказана, щонайменше, наступна інформація:
● оператор, який виконав операцію;
● яка саме операція була виконана (внесення нових даних,
редагування існуючих, видалення даних)
● дата та час проведення операції.
Протокол доступу та протокол дій оператора (log-файл) повинен бути
доступний для перегляду та аналізу адміністратору системи, підрозділу, що
відповідає за інформаційну безпеку.
5.5.

Вимоги до способів і засобів зв'язку для інформаційного
обміну між компонентами системи

Передача інформації між компонентами системи має виконуватись
стандартними протоколами на рівні програмного забезпечення або на рівні
платформи (системи керування базами даних, веб-серверів, тощо).
5.6.

Вимоги до режимів функціонування системи

Електронні сервіси повинні функціонувати в режимі 24/7 (24 години на
добу 7 днів на тиждень) без необхідності зупинки роботи для проведення
планового регламентного технічного обслуговування.
5.7.

Вимоги до журналювання в системі

Діагностування роботи електронних сервісів повинно забезпечуватись
протоколюванням роботи, як на рівні платформи (системи керування базами
даних, веб-серверу, операційних систем, тощо), так і на рівні створеного
прикладного програмного забезпечення (log-файли пошукових запитів, log-

файли помилок).
5.8.

Вимоги до інформаційного забезпечення

Інформаційне забезпечення електронних послуг повинно відповідати
наступним вимогам: цілісність; вірогідність; контроль; захист від
несанкціонованого доступу; гнучкість; стандартизація та уніфікація;
адаптивність; мінімізація введення та виведення інформації.
5.9.

Вимоги до лінгвістичного забезпечення

Інтерфейс користувачів та інформаційні повідомлення повинні бути
виконані українською мовою.
5.10.

Вимоги до прикладного програмного забезпечення (видів
забезпечення)

Прикладне програмне забезпечення повинно базуватись на використанні
вільно розповсюджуваного програмного забезпечення, яке не потребує
придбання ліцензій у разі некомерційного використання.
5.11.

Вимоги до організаційного забезпечення

Для забезпечення якісного надання Послуг сторонами, у період їх
надання, здійснюються такі заходи:
Набувачем буде надано Виконавцю необхідні для створення електронних
послуг матеріали.
Набувачем буде забезпечено функціонування створюваних модулів.
6.
6.1.

Вимоги до електронних сервісів (модулів)
Загальні вимоги

Електронні сервіси розробляються по модульному принципу, тобто
система складається з окремих модулів, кожен з яких реалізує певний набір
функцій, притаманних виключно йому.
Електронні сервіси повинні бути інтегровані на Портал Дія, як послуги,
що надаються порталом.

В свою чергу Портал Дія має бути інтегрований з ЄЕП “ЕкоСистема” в
частині передачі заявок на отримання послуг, обміну статусами та
повідомленнями, а також отримання інформації з реєстрів/баз даних, які
функціонують, обробляються та накопичуються у ЄЕП “ЕкоСистема”.
6.2.

Вимоги до розробки базових компонентів

Для оперативного відпрацювання електронних послуг, які будуть
оброблятися з залученням співробітників відповідного відомства необхідно
розробити функціональний модуль Кабінет посадової особи. Даний модуль
має забезпечити співробітників відомства, відповідальних за прийняття
рішення стосовно надання послуги, наступними функціональними
можливостями:
● авторизація та ідентифікація користувача;
● доступ до перегляду переліку вхідних заявок;
● перегляд деталей заяви та доданих файлів;
● можливість валідації накладених електронних підписів;
● прийняття рішення по заяві: (згідно описаних бізнес процесів);
● отримання нотифікації про нові заявки на пошту та особистий кабінет;
● можливість сортування та групування заявок за статусами;
● доступ до реєстрів/довідників необхідних для прийняття рішення;
● можливість відображення опрацьованої інформації;
● можливість пошуку та сортування інформації.
Реалізація перелічених функціональних можливостей має бути
забезпечена базовими компонентами.
6.3.

Вимоги до зберігання даних

Всі дані системи повинні зберігатися в структурованому вигляді під
управлінням реляційної СКБД з можливістю виконувати складні запити,
можливістю кластеризації, мати високу надійність. Для спрощення взаємодії
через REST API слід розробити спеціальний клієнт. Замовник повинен
забезпечити регулярне резервування даних. Резервування даних має
здійснюватися не менше 1 разу на добу.

6.4.

Вимоги до програмного забезпечення

Програмний комплекс повинен бути побудований на клієнт-серверній
архітектурі з використанням веб-технологій, що не вимагають додаткового
ліцензування. Повинна використовуватися реляційна база даних. Клієнтська
частина повинна бути побудована на стандартних веб-технологіях, що не
вимагають встановлення додаткових компонентів на комп’ютер (не
рекомендується використовувати Flash або Java-аплети). Інтерфейс повинен
коректно працювати у сучасних веб-браузерах: Microsoft Edge 44 і вище, або
Firefox 66 і вище, або Opera 58 і вище, або Safari 12 і вище, або Chrome 73 і
вище. Включена підтримка JavaScript та cookies.
7.

Перелік модулів та їх послуг

Перелік бізнес-процесів та підпроцесів в системі (модуля “Е-вода”):
● Видача дозволу на спеціальне водокористування;
○ Розробка сервісу розрахунку нормативів гранично допустимого
скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти із зворотними
водами;
● Анулювання дозволу на спеціальне водокористування;
● Встановлення режимів роботи штучних водних об'єктів наданих у
користування на умовах оренди;
● Подача звітності про використання води;
● Виправлення помилок та виявлення недостовірних даних у звітності про
використання води;
Перелік бізнес-процесів та підпроцесів в системі (модуля “Е-пестициди та
агрохімікати”):
● Отримання дозволу на ввезення незареєстрованих пестицидів і
агрохімікатів, що використовуються для проведення державних
випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними
насіннєвого (посадкового) матеріалу;
● Анулювання дозволу на ввезення незареєстрованих пестицидів і
агрохімікатів, що використовуються для проведення державних
випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними
насіннєвого (посадкового) матеріалу;

● Переоформлення дозволу на ввезення незареєстрованих пестицидів і
агрохімікатів, що використовуються для проведення державних
випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними
насіннєвого (посадкового) матеріалу;
● Державна реєстрація пестицидів та агрохімікатів, дозволених до
використання в Україні;
● Перереєстрація препаратів, дозволених до використання в Україні;
● Скасування або зупинення дії державної реєстрації пестицидів та
агрохімікатів, дозволених до використання в Україні;
● Інформування про зміни у складі препарату.
Перелік бізнес-процесів в системі (модуля “Е-відходи”):
● Отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з
поводження з небезпечними відходами;
● Анулювання повністю або частково ліцензії на право провадження
господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами;
● Переоформлення ліцензії на право провадження господарської
діяльності з поводження з небезпечними відходами;
● Зупинення повністю або частково дії ліцензії на право провадження
господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами;
● Відновлення повністю або частково дії ліцензії на право провадження
господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами;
● Розширення провадження виду господарської діяльності з поводження з
небезпечними відходами;
● Звуження провадження виду господарської діяльності з поводження з
небезпечними відходами;
● Повідомлення про зміни даних, зазначених у запиті, документах та
відомостях, що додавалися до запиту про отримання ліцензії.

7.1.

Ролі в системі

Система повинна мати наступні ролі з такими функціональними
можливостями:
Роль/функціонал

Е-вода

Е-пестициди

Е-відходи

Заявник
Подача документів для розгляду

+

+

+

Отримання результатів розгляду

+

+

+

Отримання інформації в системі (пошук,
отримання інформації з реєстрів)

+

+

+

Отримання повідомлень

+

+

+

Виправлення помилок та недостовірних
даних

+

+

+

Подача звітності

+

-

-

Повідомлення про зміну режимів

+

-

-

Зміна заявника

-

+

-

Інформування/повідомлення про зміни
даних

-

+

+

Отримання поданих документів

+

+

+

Розгляд поданих документів

+

+

+

Отримання інформації в системі (пошук,
отримання інформації з реєстрів)

+

+

+

Отримання повідомлень та сповіщень

+

+

+

Зміна заявника

-

+

-

+

+

+

Відповідальна особа (надавач послуг)

Відповідальна особа (ведення довідників)
CRUD інформації в довідниках

Користувачі системи повинні мати особисті кабінети відповідно до їх
функціональних обов'язків, згідно бізнес процесів описаних далі.

7.2.

Модуль “Е-вода”

Рис. 7.2.1 Видача дозволу на спеціальне водокористування

Рис. 7.2.2 Анулювання дозволу на спеціальне водокористування

Бізнес процеси з видачі та анулювання дозволу на спеціальне
водокористування, а також подача звітності повинні бути відтворені
(реалізовані) з https://e-services.davr.gov.ua/ за допомогою програмних засобів
Єдиного державного веб-порталу електронних послуг “Портал Дія” та Єдиної
екологічної платформи “ЕкоСистема” у відповідності до бізнес процесів,
вказаних у даних технічних вимогах;
При замовленні послуги з видачі дозволу необхідно надати можливість:
● заповнити електронну форму заяви, у т.ч. нормативний розрахунок
водокористування та водовідведення із вбудованими автоматичними
контролями пов’язаних даних (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z088817#Text);
● додати опис та схеми місць забору води та скиду зворотних вод із
використанням вбудованої карти або по кліку на карті або введенню
географічних координат. Одночасно по введеному місцю забору води та
скиду зворотних вод автоматичне отримання з Водного кадастру
(http://map.davr.gov.ua:44481) значення коду та назви водогосподарської
ділянки;
● повинна бути можливість створити нову заяву на отримання
адміністративної послуги на базі існуючої заяви (клонування).
Під час замовлення послуги на видачу дозволу необхідно надати
можливість розрахувати нормативи гранично допустимого скидання
забруднюючих речовин у водні об'єкти із зворотними водами
в
автоматичному режимі на підставі вихідних даних, вказаних замовником при
подачі документів на отримання дозволу на спеціальне водокористування, та
згідно методичних рекомендацій з розроблення нормативів гранично
допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти із зворотними
водами, ознайомитись з якими можна за посиланням:
https://mepr.gov.ua/files/docs/nakazy/2021/173%20%D0%BD%D0%B41.pdf
Система повинна автоматично генерувати форму відомостей, відповідно
до додатку 1, після здійснення розрахунку гранично допустимого скидання
забруднюючих речовин у водні об'єкти із зворотними водами, та додавати

дану форму до переліку документів, що подає заявник на отримання дозволу
на спеціальне використання;

Рис. 7.2.3 Встановлення режимів роботи штучних водних об'єктів та
водогосподарських систем
Система повинна дозволяти відповідальним особам територіального
органу Держводагентства встановити режими роботи штучних водних об'єктів
та водогосподарських систем (Додаток 1. Відомості, що зазначаються за
результатами розрахунку ГДС), підставою для чого є копія договору оренди
водного об’єкту, надана під час звернення заявника за отриманням дозволу на
спеціальне водокористування та сформований у системі дозвіл;
Система повинна дозволяти відповідальним особам територіального
органу Держводагентства встановити режими роботи штучних водних об'єктів

та водогосподарських систем після настання кожного наступного
календарного року, про що система повинна повідомити автоматично;
Система повинна дозволяти відповідальним особам територіальних
органів Держводагентства ініціювати потребу у встановленні режимів роботи
штучних водних об'єктів та водогосподарських систем (на відповідний
гідрологічний період (льодостав, повінь, паводки, межень), з урахуванням
правил експлуатації штучних водних об’єктів (у разі наявності), прогнозу
водності (у тому числі водогосподарських балансів), екологічних вимог, про
що система повинна повідомити всіх відповідальних осіб та водокористувачів;
Система повинна дозволяти водокористувачу у разі потреби звертатися
з повідомленням про коригування встановлених режимів роботи штучних
водних об'єктів та водогосподарських систем;
Система повинна дозволяти відповідним органам розглянути звернення
водокористувача про коригування встановлених режимів роботи штучних
водних об'єктів та водогосподарських систем та внести відповідні зміни в
систему;
Система повинна дозволяти відповідним органам (без звернення
водокористувача) розробляти та вносити зміни в систему в частині
встановлених режимів роботи штучних водних об'єктів та водогосподарських
систем.

Рис. 7.2.4 Подача звітності про використання води, виправлення помилок у
поданій звітності та виявлення зазначених у ній недостовірних даних
Система повинна давати можливість подати звітність не пізніше ніж у
визначений
термін,
згідно
затвердженої
форми
звіту
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0382-15#Text,
з
автоматичним
заповненням даних про суб'єкт;
Система повинна давати можливість виправити помилки та виявити
недостовірні дані не пізніше ніж у визначений термін, якщо це необхідно;
Система повинна забезпечувати можливість вибору місця забору води
та скиду зворотних вод з використанням вбудованої карти або введенню
географічних координат;
Система повинна дозволяти публікувати зібрану звітність з можливістю
пошуку, фільтрації та узагальнення даних та формування відомостей для
державного водного кадастру.
Система повинна відповідати вимогам відбору, фільтрації та
узагальнення даних у наступних розрізах:
- узагальнення звітності в усіх розрізах
- територій;
- галузей (видів економічної діяльності);
- водних об’єктів (річок);
- гідрографічного та водогосподарського районування;
- окремих підприємств;
- відбір узагальнення:
- за будь-яким реквізитом форм звітності;
- за будь-якою комбінацією реквізитів форм звітності;
- за будь-яким показником узагальнених даних та їх комбінацією;
- за запитами на узагальнення в розрізі водних об’єктів.
- ведення запитів (фільтрація) на узагальнення звітності розрізах:
- територій;
- галузей (видів економічної діяльності);
- водних об’єктів (річок);
- гідрографічного та водогосподарського районування.
- окремих підприємств.

7.3.

Модуль “Е-пестициди та агрохімікати”

Рис. 7.3.1 Отримання дозволу на ввезення незареєстрованих пестицидів і
агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань
та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого
(посадкового) матеріалу
Система повинна давати можливість подати документи на отримання дозволу.
Перелік документів для отримання дозволу:
● заявка;
● копії сертифікатів якості та відповідності незареєстрованих
препаратів (поле для додавання файлу);
● листок безпеки незареєстрованого препарату (карту даних
небезпечного фактора) (поле для додавання файлу);

● копія договору обов'язкового страхування відповідальності
суб'єктів перевезення небезпечних вантажів (поле для додавання
файлу);
Система повинна дозволяти підвантажувати через особистий кабінет
науково-дослідних інститутів підтвердження включення препарату до плану
наукових досліджень науково-дослідних підприємств, установ чи організації
із обґрунтуванням кількості препарату достатнього для проведення
державного випробування (додавання файлу);
Система повинна дозволяти вказати необхідний перелік інформації в
заявці:
Назва поля

Коментар

Відомості про суб'єкт господарювання Інформація отримана з ЄДР
(отримувач):
найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи суб'єкта підприємницької діяльності;
Місцезнаходження
Телефон, факс;
Виробник, країна
Назва виробника

Текстове поле

Країна

Довідник “Країни”

Постачальник, країна
Назва виробника

Текстове поле

Країна

Довідник “Країни”

Торгова назва препарату та хімічна назва Довідник “УКТ ЗЕД”
діючої речовини, код УКТ ЗЕД
Назва препарату
Назва діючої речовини

Вміст діючої речовини
Підстава видачі

Довідник “Підстави”

Кількість препарату

Текстове поле

Місце використання препарату (Довідник Довідник “Дозволені науково-дослідних
дозволених науково-дослідних установ)
установи”
Місце зберігання препарату

Довідник “Дозволені науково-дослідних
установи”

Пункт пропуску через державний кордон

Довідник “Пункти пропуску”

Система повинна давати можливість розглянути та підтвердити або
відхилити отримання дозволу;
Система повинна згенерувати дозвіл, якщо заявка на отримання дозволу
була погоджена. Зразок дозволу
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1227-06#Text
Система повинна дозволяти вказати мінімально необхідний перелік
інформації для опрацювання заявки відповідальною особою (отримання
дозволу):
Назва поля

Коментар

Номер дозволу

Присвоюється системою автоматично

Термін дії дозволу

За замовчуванням до кінця календарного
року

Дата видачі дозволу/дата відмови

Дата на момент погодження заявки

Посада та ПІБ особи, що
дозвіл/відмовила у видачі дозволу

видала Остання посадова особа згідно процесу

Перелік підстав для відмови

Довідник “Підстави”

Статус документа

Автоматично згідно проходження бізнес
процеса

Рис. 7.3.2 Переоформлення дозволу на ввезення незареєстрованих пестицидів
і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних
випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого
(посадкового) матеріалу
Система повинна давати
переоформлення дозволу;

можливість

подати

документи

для

Система повинна дозволяти вказати мінімально необхідний перелік
інформації для переоформлення дозволу (ініціатор заявник).
Назва поля

Коментар

Дата та номер попереднього дозволу

Згідно попередньо отриманого дозволу

Перелік документів

Бізнес процеси до модуля “Е-пестициди та
агрохімікати”

Система повинна давати можливість розглянути та підтвердити або відхилити
переоформлення дозволу.

Рис. 7.3.3 Анулювання дозволу на ввезення незареєстрованих пестицидів і
агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань
та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого
(посадкового) матеріалу
Система повинна давати можливість подати документи для анулювання
дозволу;
Система повинна дозволяти вказати мінімально необхідний перелік
інформації для анулювання дозволу.
Назва поля

Коментар

Дата та номер дозволу

Згідно попередньо отриманого дозволу

Підстава для анулювання

Довідник “Підстави”

Заява

Текстове поле

Система повинна давати можливість розглянути та підтвердити або відхилити
переоформлення дозволу;
Система повинна дозволяти вказати мінімально необхідний перелік
інформації для опрацювання заявки відповідальною особою (анулювання
дозволу).
Назва поля

Коментар

Підстава для анулювання

Довідник “Підстави”

Дата анулювання дозволу

Дата на момент погодження заявки

Посада та ПІБ особи, що анулювала Остання посадова особа згідно процесу
дозвіл/відмовила у анулюванні дозволу
Статус документа

Автоматично згідно проходження бізнес
процеса

Система повинна давати можливість анулювати відповідальній особі виданий
дозвіл без отримання заявки власника дозволу на підставах передбачених
НПА;
Система повинна дозволяти вказати мінімально необхідний перелік
інформації для анулювання дозволу (відповідальна особа).
Назва поля

Коментар

Дата та номер дозволу

Згідно попередньо отриманого дозволу

Підстава для анулювання

Довідник “Підстави”

Дата анулювання дозволу

Дата на момент погодження заявки

Посада та ПІБ особи, що анулювала Остання посадова особа згідно процесу
дозвіл/відмовила у анулюванні дозволу
Статус документа

Автоматично згідно проходження бізнес
процеса

Рис.7.3.4 Державна реєстрація пестицидів та агрохімікатів,
дозволених до використання
Система повинна дозволяти подати заявку для державної реєстрації Перелік
документів для проведення реєстрації. (Заявка на державну реєстрацію
препарату https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0389-08#Text);
Система повинна дозволяти вносити зміни у заявку та подати заявку знов,
якщо було відмовлено в реєстрації по причині невідповідності досьє заявці;
Система повинна дозволяти підтверджувати отримання паперових
документів;
Система повинна дозволяти додавати та відправляти рахунки для сплати
адміністративних послуг;
Система повинна дозволяти підтверджувати оплачені рахунки та повідомляти
про це відповідальних осіб;
Система повинна дозволяти вносити дані протоколу розгляду науковоекспертної ради;
Система повинна дозволяти відмовляти у реєстрації. Довідник “Підстави для
прийняття рішення про відмову у реєстрації (перереєстрації) препарату”;
Система повинна дозволяти підтверджувати реєстрацію з одночасним
внесенням інформації у Державний реєстр пестицидів;

Рис.7.3.5 Перереєстрація препаратів
Система повинна дозволяти подати заявку та наступні документи для
перереєстрації препарату:
● Препарати, на які закінчується або закінчився строк державної
реєстрації;
○ Заявка. Повинна містити текстове поле та можливість
завантаження файлів;
● Перереєстрація зареєстрованих препаратів, у разі розширення сфери
застосування препарату;
○ Заявка. Повинна містити текстове поле та можливість
завантаження файлів;
● Перереєстрація препарату на іншого заявника реєстрації;
○ Заявка. Повинна містити текстове поле та можливість
завантаження файлів;
○ Листи-повідомлення від відповідних заводів-виробників та
власника реєстрації про погодження внесення змін до
реєстраційних документів. Можливість завантаження файлів;
● Перереєстрації препарату у зв’язку із внесенням змін до реєстраційних
даних препарату:
- зміни або додавання виробника препаративної форми:
○ Заявка. Повинна містити текстове поле та можливість
завантаження файлів;

○ Лист від виробника/власника препарату, що гарантує ідентичність
складу та якість препарату зареєстрованому. Можливість
завантаження файлів;
- для зміни/додавання виробника діючої речовини:
○ Заявка. Повинна містити текстове поле та можливість
завантаження файлів;
○ Лист від виробника/власника
препарату,
що
гарантує
ідентичність специфікації діючої речовини (чистоти, вмісту та
співвідношення
домішок)
зареєстрованій.
Можливість
завантаження файлів;
- для зміни/додавання тари:
○ Заявка. Повинна містити текстове поле та можливість
завантаження файлів;
○ Лист від власника препарату з описом тари. Можливість
завантаження файлів;
● Перереєстрація препарату на іншого заявника під іншою торговою
назвою;
○ Заявка. Повинна містити текстове поле та можливість
завантаження файлів;
○ Листи-повідомлення від виробника/власника про погодження
перереєстрації препарату. Можливість завантаження файлів;
○ Лист від заявника реєстрації, що підтверджує право на
використання матеріалів досьє та результатів досліджень.
Можливість завантаження файлів;
Система повинна дозволяти відмовити у перереєстрації препарату з
можливістю вказати причини відмови. Довідник “Підстави для прийняття
рішення про відмову у реєстрації (перереєстрації) препарату”.
Система повинна дозволяти додавати та відправляти рахунки для сплати
адміністративних послуг;
Система повинна дозволяти підтверджувати оплачені рахунки та повідомляти
про це відповідальних осіб;
Система повинна дозволяти погоджувати перереєстрацію препаратів;

Рис.7.3.6 Скасування або зупинення дії державної реєстрації пестицидів
Система повинна дозволяти подати заявку для скасування або зупиення
дії державної реєстрації. Заявка повинна містити текстове поле та можливість
завантаження файлів;
Система повинна дозволяти скасувати або зупинити дію державної
реєстрації відповідальній особі Міністерства;
Система повинна дозволяти сформувати та відправляти повідомлення з
пропозицією про надання заперечень або усунення підстав, що зумовлюють
скасування або зупинення державної реєстрації;
Система повинна дозволяти заявникові повідомляти про усунення
підстав або надання заперечень щодо скасування або зупинення державної
реєстрації;
Система повинна дозволяти вносити результати та завантажувати
протокол розгляду уповноваженій особі науково-експертної ради;
Система повинна дозволяти припинення розгляду скасування або
зупинення державної реєстрації з внесенням відповідної інформації до
Державний реєстр пестицидів;
Система повинна дозволяти скасовувати або зупиняти дію державної
реєстрації з вказанням підстави та з внесенням відповідної інформації до
Державний реєстр пестицидів. Довідник “Підстави для прийняття рішення
про скасування або зупинення державної реєстрації”;

Рис. 7.3.7 Інформування про зміни у складі препарату
Система повинна дозволяти інформувати Міндовкілля про всі зміни у
складі препарату та появу нових даних про його небезпечність;
Система повинна дозволяти вносити інформацію про зміни
відповідальній особі ло реєстру, якщо ці зміни стосуються зміни
найменування препарату;

Рис. 7.3.8 Зміна заявника при реєстрації пестицидів
Система повинна давати можливість змінювати заявника під час
проведення
реєстрації
пестицидів
з
можливістю
підвантаження
підтверджуючого документу;
Система повинна одразу анульовати права попереднього заявника після
підтвердження надання прав заявника іншій особі;

Система повинна дозволяти додавати користувачів для перегляду
проходження бізнес процесу без можливості внесення змін в самий бізнес
процес;
Система повинна дозволяти видаляти користувачів, які отримали доступ
для перегляду.
7.4.

Модуль “Е-відходи”

Рис. 7.4.1 Отримання ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з
небезпечними відходами
Система повинна дозволяти подати заявку та документи для отримання
ліцензії (Додаток 2. Заява та перелік документів для отримання ліцензії
провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними
відходами);
Система повинна дозволяти залишити без розгляду заяву з вказання
причини залишення без розгляду (Довідник “Підстави для залишення заяви
про отримання ліцензії без розгляду”);

Система повинна дозволяти відмовити у видачі ліцензії з вказання
підстави для відмови (Довідник “Підстави для відмови у видачі ліцензії”);
Система повинна дозволяти відмовити у видачі ліцензії з вказанням
підстави для відмови (Довідник “Підстави для відмови у видачі ліцензії”);
Система повинна дозволяти погодити видачу ліцензії;
Система повинна дозволяти отримати інформацію про видану ліцензію
будь-яким не зареєстрованим користувачам за допомогою пошуку в системі;
Система повинна дозволяти вказати мінімально необхідний перелік
інформації при розгляді заяви та документів на отримання ліцензії (незалежно
від результатів розгляду):
Назва поля

Примітка

Номер ліцензії

Присвоюється
системою
автоматично (лише у разі видачі
ліцензії)

Дата розгляду

Дата на момент підтвердження
результатів розгляду. Присвоюється
системою автоматично

Посада, особи що розглядала

Присвоюється
автоматично

системою

ПІБ, особи що розглядала

Присвоюється
автоматично

системою

Підстави

Вибір з існуючих:
Довідник “Підстави відмови у видачі
ліцензії”
Довідник “Підстави для залишення
заяви про отримання ліцензії без
розгляду

Коментар

Текстове поле

Статус документа

Автоматично згідно проходження
бізнес процесу

Рис.7.4.2 Анулювання ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з
небезпечними відходами
Система повинна дозволяти подати заявку для анулювання ліцензії;
Система повинна дозволяти анулювати ліцензію відповідальній особі
Міністерства Довідник “Підстави для анулювання ліцензії”);
Система повинна дозволяти вказати мінімально необхідний перелік
інформації для ініціації анулювання ліцензії:
Назва поля

Примітка

Реквізити ліцензії

Вибір з отриманих ліцензій

Підстава для анулювання

Довідник “Підстави для анулювання
ліцензії”

Назва небезпечних відходів та операції Довідник “Перелік небезпечних
поводження з небезпечними відходами, зазначеної відходів та операцій на поводження з
в ліцензії, дія якої (частини якої) зупиняється
небезпечними відходами”
Місце провадження діяльності, в якому
анулюється провадження виду господарської
діяльності
(частини
виду
господарської
діяльності), що підлягає ліцензуванню

Вказується в разі наявності більше
ніж одного місця провадження
діяльності, зазначеного в ліцензійній
справі

Повне або часткове анулювання ліцензії

Вибір з доступних

Система повинна дозволяти вказати мінімально необхідний перелік
інформації при розгляді анулювання ліцензії:
Назва поля

Примітка

Дата розгляду заявки

Дата на момент підтвердження
результатів розгляду. Присвоюється
системою автоматично

Посада, особи що розглядала

Присвоюється
автоматично

системою

ПІБ, особи що розглядала

Присвоюється
автоматично

системою

Статус документа

Автоматично згідно проходження
бізнес процесу

Рис. 7.4.3 Переоформлення ліцензії на здійснення операцій у сфері
поводження з небезпечними відходами
Система повинна дозволяти подати заявку для переоформлення ліцензії;
Система повинна дозволяти зберігати історичні дані ліцензії, що
переоформлюється;
Система повинна дозволяти анулювати ліцензію при розгляді
переоформлення ліцензії, якщо переоформлення ліцензії відбулося не у
встановлений законодавством строк;
Система повинна дозволяти відмовити в переоформлені;
Система повинна дозволяти залишити подану заяву без розгляду;
Система повинна дозволяти вказати мінімально необхідний перелік
інформації для ініціації переоформлення ліцензії:
Назва поля

Примітка

Реквізити ліцензії

Вибір з отриманих ліцензій

Підстава для переоформлення

Набуття заявником спадкоємства

Додатки

Додавання файлів

Система повинна дозволяти вказати мінімально необхідний перелік
інформації при розгляді переоформлення ліцензії:
Назва поля

Примітка

Номер ліцензії

Присвоюється
автоматично

Дата розгляду заявки

Дата на момент підтвердження
результатів розгляду. Присвоюється
системою автоматично

Посада, особи що розглядала

Присвоюється
автоматично

системою

ПІБ, особи що розглядала

Присвоюється
автоматично

системою

Підстави

Підстава анулювання:
Непереоформлена у встановлений
строк ліцензія
Підстави відмови у переоформленні:
Текстове поле

Статус документа

Автоматично згідно проходження
бізнес процесу

Коментар

Текстове поле

Посилання

Посилання на початкову ліцензію

системою

Рис.7.4.4 Зупинення дії ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з
небезпечними відходами
Система повинна дозволяти подати заявку для часткового або повного
зупинення дії ліцензії;
Система повинна дозволяти зупинити дію ліцензії повністю або
частково відповідальній особі Міністерства;
Система повинна дозволяти вказати мінімально необхідний перелік
інформації для ініціації зупинення дії ліцензії повністю або частково:
Назва поля

Примітка

Реквізити ліцензії

Вибір з отриманих ліцензій

Підстава для зупинення дії ліцензії

Довідник “Підстави для зупинення
дії ліцензії”

Назва небезпечних відходів та операції Довідник “Перелік небезпечних
поводження з небезпечними відходами, зазначеної відходів та операцій на поводження з
в ліцензії, дія якої (частини якої) зупиняється
небезпечними відходами”
Місце провадження діяльності, в якому
зупиняється провадження виду господарської
діяльності
(частини
виду
господарської
діяльності), що підлягає ліцензуванню

Вказується в разі наявності більше
ніж одного місця провадження
діяльності, зазначеного в ліцензійній
справі

Повне або часткове зупинення дії ліцензії

Вибір з доступних

Строк зупинення дії ліцензії

Текстове поле

Заява

Текстове поле. Лише для заявника

Система повинна дозволяти вказати мінімально необхідний перелік
інформації при розгляді зупинення дії ліцензії повністю або частково:
Назва поля

Примітка

Дата розгляду заявки

Дата на момент підтвердження
результатів розгляду. Присвоюється
системою автоматично

Посада, особи що розглядала

Присвоюється
автоматично

системою

ПІБ, особи що розглядала

Присвоюється
автоматично

системою

Статус документа

Автоматично згідно проходження
бізнес процесу

Рис. 7.4.5 Відновлення дії ліцензії на здійснення операцій у сфері
поводження з небезпечними відходами
Система повинна дозволяти подати заявку для відновлення дії ліцензії
повністю або частково;
Система повинна дозволяти відмовити у відновленні дії ліцензії
повністю або частково;
Система повинна дозволяти вказати мінімально необхідний перелік
інформації для ініціації відновлення дії ліцензії:
Назва поля

Примітка

Реквізити ліцензії

Вибір з усіх отриманих ліцензій

Підстава для відновлення дії ліцензії

Довідник “Підстави для відновлення
дії ліцензії повністю або частково”

Назва небезпечних відходів та операції Довідник “Перелік небезпечних
поводження з небезпечними відходами, зазначеної відходів та операцій на поводження з
в ліцензії, дія якої (частини якої) відновлюється
небезпечними відходами”
Місце провадження діяльності, в якому Вказується в разі наявності більше
відновлюється провадження виду господарської ніж одного місця провадження

діяльності
(частини
виду
господарської діяльності, зазначеного в ліцензійній
діяльності), що підлягає ліцензуванню
справі
Додатки

Додавання файлів

Система повинна дозволяти вказати мінімально необхідний перелік
інформації при розгляді відновлення дії ліцензії повністю або частково:
Назва поля

Примітка

Дата розгляду заявки

Дата на момент підтвердження
результатів розгляду. Присвоюється
системою автоматично

Посада, особи що розглядала

Присвоюється
автоматично

системою

ПІБ, особи що розглядала

Присвоюється
автоматично

системою

Підстави для відмови у відновленні дії ліцензії

Текстове поле з отриманням підстав
зупинення
ліцензії
Довідник
“Підстави зупинення дії ліцензії
повністю або частково”

Строк, з якого відновлюється дія ліцензії повністю Текстове поле
або частково
Повне або часткове відновлення дії ліцензії

Вибір з існуючих

Статус документа

Автоматично згідно проходження
бізнес процесу

Рис. 7.4.6 Розширення дії ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження
з небезпечними відходами
Система повинна дозволяти виконати бізнес процес для розширення
провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензування. Бізнес
процес розширення та опрацювання заявки аналогічний бізнес процесу
отримання та опрацювання заявки;

Рис.7.4.7 Звуження дії ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з
небезпечними відходами
Система повинна дозволяти подати заявку для звуження дії ліцензії;
Система повинна дозволяти вказати мінімально необхідний перелік
інформації для ініціації звуження дії ліцензії:
Назва поля

Примітка

Реквізити ліцензії

Вибір з отриманих ліцензій

Назва небезпечних відходів та операції Довідник “Перелік небезпечних
поводження з небезпечними відходами, зазначеної відходів та операцій на поводження з
в ліцензії, дія якої (частини якої) звужується
небезпечними відходами”
Місце провадження діяльності, в якому Вказується в разі наявності більше
звужується провадження виду господарської ніж одного місця провадження

діяльності
(частини
виду
господарської діяльності, зазначеного в ліцензійній
діяльності), що підлягає ліцензуванню
справі
Заява

Текстове поле

Додатки

Додавання файлів

Система повинна дозволяти вказати мінімально необхідний перелік
інформації при розгляді звуження дії ліцензії:
Назва поля

Примітка

Дата розгляду заявки

Дата на момент підтвердження
результатів розгляду. Присвоюється
системою автоматично

Посада, особи що розглядала

Присвоюється
автоматично

системою

ПІБ, особи що розглядала

Присвоюється
автоматично

системою

Підстави для відмови у звуженні дії ліцензії

Текстове поле

Строк, з якого звужується дія ліцензії повністю Текстове поле
або частково
Статус документа

Автоматично згідно проходження
бізнес процесу

Рис.7.4.8 Повідомлення про зміни даних
Система повинна дозволяти вносити зміни у всі дані, зазначені у
Додатку 2. Заява та перелік документів для отримання ліцензії провадження
господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (крім
інтеграцій з іншими системами) при отримання ліцензії та автоматично
повідомляти про це відповідальну особу.
Система повинна зберігати логування та відтворювати попередньо
змінені дані.

Внесення інформації в особистий кабінет ОДА
Система повинна дозволяти вносити наступну інформацію в особистому
кабінеті відповідальних осіб ОДА:
● Інформація про паспорт місця видалення відходів (у разі здійснення
видалення
чи
захоронення
небезпечних
відходів)
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0060-99#Text);
● Інформація про реєстрову карту об’єкта оброблення та утилізації
відходів (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0169-99#Text).
7.5.

Бази даних / реєстри

7.5.1.

Дані модуля “Е-вода”

База даних модулю “Е-вода” повинна містити всю без виключення
інформацію, що використовувалась при наданні послуг з видачі дозволів на
спеціальне водокористування https://e-services.davr.gov.ua/, а також зберігати
інформацію відповідно до сервісів розробки нормативів гранично
допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти із зворотними
водами, встановлення режимів роботи штучних водних об'єктів та
водогосподарських систем, звітування.
База даних модулю “Е-вода” повинна забезпечувати можливість:
● фільтрувати та сортувати записи;
● виконувати швидкий пошук по ключовим атрибутам: код
ЄДРПОУ/РНОКПП, назва заявника (водокористувача), номер
дозволу, дата видачі/анулювання дозволу, режим роботи водного
об’єкту, звіт;
● переглядати детальні параметри обраного дозволу, режиму роботи
водного об’єкту, звітності;
● експортувати записи у файли форматів xls, csv, pdf.
База даних модулю “Е-вода” повинна мати API із можливістю по Коду
ЄДРПОУ/РНОКПП отримувати інформацію про дозволи у структурованому
форматі (xml, json).

7.5.2.

Дані модуля “Е-пестициди та агрохімікати”

База даних модуля “е-пестициди” повинна містити всю без виключення
інформації яка вноситься, агрегується та обробляється системою;
База даних дозволів повинна містити наступний перелік полів:
● Відомості про суб'єкт господарювання (кому виданий):
○ найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
○ Місцезнаходження, телефон, факс
● Виробник, країна
● Постачальник, країна
● Торгова назва препарату та хімічна назва діючої речовини, код УКТ ЗЕД
(назва препарату, назва і вміст діючої речовини)
● Підстава видачі
● Кількість препарату
● Місце використання препарату
● Місце зберігання препарату
● Пункт пропуску через державний кордон
● Митниця призначення
● Термін дії дозволу
● Номер дозволу
● Дата видачі дозволу
● Посада та ПІБ особи, що видала дозвіл
● Статус документа
● Дані про переоформлену заяву
Окремо система повинна зберігати та відтворювати для всіх без
виключення користувачі дані у вигляді Державного реєстру пестицидів і
агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, що повинен містити:
● реєстраційний номер препарату
● дата видачі
● серія
● найменування та вміст діючої речовини
● торгова назва препарату та позначення його препаративної форми
● класифікація препарату

●
●
●
●
●
●
●
●

найменування заявника та його адреса
найменування виробника препарату
виробник діючої речовини препарату
сфера застосування (перелік сільськогосподарських культур), норми
витрати препарату (грамів, кілограмів, літрів/гектарів, кв. метрів, тон)
строк реєстрації препарату
дата скасування (призупинення) державної реєстрації препарату
Примітки
Дані про етикетку

Система повинна мати можливість відтворити та зберігати історичні відомості
попереднього реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання
в Україні.
7.5.3.

Дані модуля “Е-відходи”

База даних модуля “Е-відходи” повинна містити всю без виключення
інформацію, яка вноситься, агрегується та обробляється системою;
Відомості реєстру повинні відображати актуальні дані відомостей бази
даних модуля “Е-відходи”;
Окремо система повинна зберігати та відтворювати для всіх без
виключення користувачів дані у вигляді ліцензійного реєстру, що повинен
містити відомості про:
● суб’єкта господарювання, якому видано ліцензію:
○ для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код
юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і
організацій України, місцезнаходження, номер телефону,
електронна адреса;
○ для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім’я, по батькові (за
наявності), місцезнаходження (адреса місця проживання, за якою
здійснюється зв’язок з фізичною особою - підприємцем),
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
(за наявності), номер паспорта, ким і коли виданий (для фізичних
осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку

●

●

●
●

●

●
●

●
●

●

відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків), номер телефону, електронна адреса;
вид господарської діяльності або частину виду господарської діяльності,
що підлягає ліцензуванню і який має право провадити ліцензіат на
підставі ліцензії;
підставу прийняття, дату прийняття і номер рішення про видачу ліцензії
(із зазначенням найменування, місцезнаходження, ідентифікаційного
коду органу ліцензування, який видав ліцензію);
строк дії ліцензії (у разі встановлення строку дії ліцензії законом);
місце провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що
підлягає ліцензуванню (зокрема дата внесення відомостей про місце
провадження виду господарської діяльності);
матеріально-технічну базу, що використовується ліцензіатом для
провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню
(в разі наявності в ліцензійних умовах вимог щодо до такої бази);
підставу прийняття, дату прийняття і номер рішення органу
ліцензування про переоформлення ліцензії;
підставу прийняття, дату прийняття і номер рішення органу
ліцензування про зупинення дії ліцензії повністю або частково (із
зазначенням назви частини виду господарської діяльності, яка
зупиняється), дату набрання ним чинності; місце провадження
діяльності, в якому зупиняється провадження виду господарської
діяльності, що підлягає ліцензуванню;
строк зупинення дії ліцензії повністю або частково;
підставу прийняття, дату прийняття і номер рішення органу
ліцензування про відновлення дії ліцензії повністю або частково (із
зазначенням назви частини виду господарської діяльності, яка
відновлюється); місце провадження діяльності, в якому відновлюється
провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
підставу прийняття, дату прийняття і номер рішення органу
ліцензування про анулювання ліцензії повністю або частково (із
зазначенням назви частини виду господарської діяльності, на
провадження якого анулюється ліцензія), дату набрання ним чинності;
місце провадження діяльності, в якому припиняється провадження виду

●

●
●
●
●

●

●

7.6.
7.6.1.

господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у разі анулювання
ліцензії частково;
підставу прийняття, дату прийняття і номер рішення органу
ліцензування щодо розширення або звуження провадження виду
господарської діяльності ліцензіатом із зазначенням частини виду
господарської діяльності, яку він розширив або звузив; місце
провадження діяльності, в якому провадитиметься діяльність у разі
розширення виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню,
або місце провадження діяльності, в якому припиняється діяльність, у
разі звуження виду господарської діяльності ліцензіатом;
рішення суду із зазначенням результату розгляду оскаржуваного
рішення органу ліцензування;
визнання ліцензії недійсною у разі скасування ліцензування виду
господарської діяльності;
рішення суду про визнання ліцензії недійсною (за наявності) із
зазначенням дати і номера;
дату і номер повідомлення спеціально уповноваженого органу з питань
ліцензування про прийняття скарги ліцензіатів на дії (бездіяльність)
органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері
ліцензування до розгляду із зазначенням інформації про зупинення
рішення органу ліцензування, що оскаржується;
дату прийняття і номер рішення органу ліцензування про скасування
прийнятого ним рішення на підставі розпорядження спеціально
уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги, суду;
прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, що внесла запис до
ліцензійного реєстру.
Довідники
Вимоги до заповнення довідників

Наповнення
довідників
повинно
здійснюватись
відповідним
представники (якщо інше не передбачено інтеграцією). Користувач з
відповідною роллю повинен мати можливість внести зміну у вже створений
запис довідника або видалити запис з довідника. Видалення запису з довідника
повинно бути підтверджено подвійною дією, задля уникнення випадкового

видалення важливої інформації. У разі видалення (деактивації) запису з
довідника, вся зв'язана інформація з даним записом повинна залишатись до
відображення але без змоги її подальшого використання. В той же час
необхідно мати можливість відстежити хто саме видалив або змінив ту чи іншу
інформацію.
7.6.2.

Довідники до модуля “Е-вода”

Система повинна мати можливість відтворити або застосувати
довідники, що використовувались при отриманні послуг на https://eservices.davr.gov.ua/ та створити нові, якщо в таких виникне необхідність.
7.6.3.

Довідники до модуля “Е-пестициди та агрохімікати”

Довідник “Підстави для прийняття рішення про відмову у реєстрації
(перереєстрації) препарату може бути”
● невідповідність поданих документів вимогам цього Порядку
● негативний висновок
державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи з роз’ясненням підстав
● одержання раніше невідомих наукових даних про небезпечність
препарату або недостатню біологічну ефективність його
цільового призначення;
● негативна еколого-експертна оцінка матеріалів, поданих для
реєстрації пестицидів та агрохімікатів;
● неповідомлення про внесення змін до складу препарату;
● рішення суду, яким встановлено, що виробництво та/або
використання, та/або продаж, та/або будь-які інші дії щодо
заявленого
на
реєстрацію
(перереєстрацію)
препарату
порушують права інтелектуальної власності інших осіб;
● виявлення в поданих документах недостовірних даних.
Довідник “Підстави для прийняття рішення про скасування або зупинення
державної реєстрації”
● одержання раніше невідомих даних про небезпечність препарату або
недостатню біологічну ефективність його цільового призначення;
● ненадання протягом
дії
експериментальної
реєстрації даних,
необхідних для постійної реєстрації;

● неповідомлення про внесення змін до складу препарату та нові дані
щодо його небезпечності відповідно до законодавства, крім внесення
змін, що не впливають на біологічну ефективність, токсикологічні та
екотоксикологічні властивості препарату;
● рішення
суду,
яким встановлено, що виробництво та/або
використання, та/або продаж, та/або будь-які інші дії щодо
зареєстрованого
препарату порушують права інтелектуальної
власності інших осіб;
● заява заявника реєстрації про її анулювання;
● перереєстрація препарату на іншого заявника;
● одержання за запитом Міндовкілля від компетентних органів, зокрема
іноземних держав, обґрунтованих даних;
● що виробник не зареєстрований як юридична особа чи фізична особа
- підприємець;
● що
виробник
не
має обов’язкового згідно з іноземним
законодавством права на виробництво або експорт препарату;
● що виробник не провадить господарську діяльність та/або не здійснює
виробництво препарату за заявленим місцезнаходженням.
Довідник “Виробничі класифікації пестицидів”
● Пестициди (Акарицид, Гербіцид, Десикант, Інсектицид,
Нематоцид, Родентицид, Фумігант, Фунгіцид)
● Агрохімікати (добрива регулятори росту рослин, біопрепарати,
феромони)
Довідник “Дія препарату”
● Тип дії (Системна, контактна, кишкова тощо (з можливістю внести
власну інформацію та додаванням її до інформації довідника (без
дублювань))
Довідник “Діюча речовина”
● Найменування діючої речовини
● Склад діючої речовини
Довідник “Сфера застосування”
● Сфера (Сільське господарство, приватний сектор, культури,
спектр хвороб рослин, шкідників та бур'янів)

Довідник “Місце застосування”
● Поле, теплиця, склад, присадибна ділянка тощо (з можливістю
внести власну інформацію та додаванням її до інформації
довідника (без дублювань))
Довідник “Небезпеки для комах запилювачів”
● Тип небезпеки (гостра оральна, гостра контактна)
Довідник “Інша інформація з токсичності”
● Гостра токсичність для риб.
● Хронічна токсичність для риб, ікри, мальків.
● Репродуктивні дослідження на рибах (ікра, мальки, товарна риба).
● Біокумуляція.
● Гостра токсичність для дафній.
● Репродуктивні дослідження на дафніях.
● Інгібіювання росту водоростей.
● Гостра токсичність для птахів.
● Вплив на дичину.
● Токсичність для ґрунтових червів.
● Вплив на грунтові мікроорганізми.
● Деградація та трансформація (грунт, вода).
Довідник “Країни”
● Назва країни
Довідник “УКТ ЗЕД”
● Назва препарату
● Назва діючої речовини
● Вміст діючої речовини
Довідник “Підстави”
● Тип підстви
● Назва підстави
Довідник “Науково-дослідних установ”
● Назва науково-дослідної установи
● Місце зберігання/використання
Довідник “Пункти пропуску”
● Назва пункту пропуску

7.6.4.

Довідники до модуля “Е-відходи”

Довідник “Підстави для відмови у видачі ліцензії”
● встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам;
● виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих
здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних
документах, поданих суб’єктом господарювання до органу
ліцензування, є встановлення наявності розбіжності між даними у
підтвердних документах та фактичним станом цього суб’єкта
господарювання на момент подання документів. Не вважаються
недостовірними
дані,
підстава
наведення
яких
суб’єктом
господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною;
● наявність в органу ліцензування інформації про рішення суду щодо
здобувача ліцензії, що забороняє йому провадити окремий вид
господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та набрало
законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного
судочинства.
Довідник “Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії без
розгляду”
● подання не в повному обсязі документів, що додаються до заяви для
отримання ліцензії, крім подання документів у порядку, передбаченому
частиною п’ятою цієї статті;
● заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання
ліцензії:
○ підписаний особою, яка не має на це повноважень;
○ оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за
встановленою формою або не містить даних, які обов’язково
вносяться до них згідно з цим Законом;
● подання заяви з порушенням строків, передбачених цим Законом;
● відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача
ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про
державну реєстрацію його припинення;

● наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю суб’єкта
господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про
захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють
збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону
України "Про оборону України.

●

●
●

●

●

●
●

Довідник “Підстави для анулювання ліцензії”
заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії повністю або частково.
Не є підставою для анулювання ліцензії повністю або частково заява
ліцензіата про анулювання власної ліцензії повністю або частково,
поданої після видання органом ліцензування розпорядчого документа
про проведення перевірки додержання цим ліцензіатом ліцензійних
умов і до закінчення строку:
перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності);
протягом 30 робочих днів після закінчення спливу строку виконання
ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов
(крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування
розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки
виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень
ліцензійних умов);
акт про неусунення ліцензіатом протягом строку повного або часткового
зупинення дії ліцензії підстав, що стали причиною для її повного або
часткового зупинення;
наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб
- підприємців та громадських формувань відомостей про державну
реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця),
крім випадку та строку, передбачених частинами четвертою, п’ятою і
сьомою статті 15 цього Закону;
подання копії свідоцтва про смерть фізичної особи - підприємця (у разі
відсутності правонаступника);
наявність судового рішення про визнання фізичної особи - підприємця
безвісно відсутньою у зв’язку з її смертю, визнанням її безвісно
відсутньою або оголошенням померлою (у разі відсутності
правонаступника);

● акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов. Повторним
порушенням ліцензіатом ліцензійних умов вважається вчинення таким
ліцензіатом протягом року з дня видання органом ліцензування
розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов нового
порушення однієї або більше вимог ліцензійних умов, щодо яких
видавалося таке розпорядження;
● акт про виявлення недостовірності даних у документах, поданих
суб’єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії.
● У разі якщо недостовірними даними в документах, поданих суб’єктом
господарювання разом із заявою про отримання ліцензії, є інформація
про відсутність контролю за діяльністю ліцензіата у значенні,
наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної
конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію
проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про
оборону України", складається акт, передбачений пунктом 9 цієї
частини;
● акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом
ліцензування. Відмовою ліцензіата у проведенні перевірки органом
ліцензування вважається недопуск уповноважених посадових осіб
органу ліцензування для здійснення перевірки додержання ліцензіатом
відповідних ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього
законних підстав (відмова в доступі посадових осіб органу ліцензування
до місць провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню, об’єктів,
що використовуються ліцензіатом при провадженні діяльності, що
підлягає ліцензуванню, або відсутність протягом першого дня перевірки
за місцезнаходженням ліцензіата особи, уповноваженої представляти
інтереси ліцензіата на час проведення перевірки);
● акт про документальне підтвердження встановлення контролю за
діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України
"Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що
здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у
статті 1 Закону України "Про оборону України";
● акт про ненадання органу ліцензування ліцензіатом документів,
інформації про предмет перевірки на письмову вимогу посадових осіб
органу ліцензування під час перевірки.

●

●
●

●

●

Довідник “Підстави зупинення дії ліцензії повністю або частково”
заява ліцензіата про зупинення власної ліцензії повністю або частково.
Не є підставою для зупинення дії ліцензії заява ліцензіата про зупинення
власної ліцензії повністю або частково, поданої після видання органом
ліцензування розпорядчого документа про проведення перевірки
додержання цим ліцензіатом ліцензійних умов і до закінчення строку:
перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності);
протягом 30 робочих днів після закінчення спливу строку виконання
ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов
(крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування
розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки
виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень
ліцензійних умов);
акт про невиконання розпорядження про усунення порушень
ліцензійних умов провадження виду господарської діяльності (частини
виду господарської діяльності);
несплата за видачу ліцензії.

Довідник “Підстави для відновлення дії ліцензії повністю або частково”
● надання ліцензіатом заяви та відомостей про усунення підстав, що стали
причиною для зупинення дії ліцензії повністю або частково, а в разі
якщо дія ліцензії зупинена повністю або частково на підставі пункту 2
частини другої цієї статті, - інформації про сплату штрафу,
передбаченого Кодексом України про адміністративні правопорушення.
Довідник “Перелік небезпечних відходів”
● Назва відходу
Довідник “Види операцій поводження з небезпечними відходами”
● Назва операції поводження з небезпечними відходами, зазначеної в
ліцензії

7.7.

Інтеграція з іншими системами

Система повинна виконувати інтереграцію з ЄДР усіх без виключення
модулів.
Система повинна виконувати інтереграцію з СЕДО усіх без виключення
модулів.
Реєстри що зазначені нижче мають взаємодіяти з ЄДР та між собою, для
наповнення бази даних по об'єкту:
● Державний облік об'єктів, що здійснюють або можуть
здійснювати вплив на довкілля;
● Перелік дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами об’єктів 1, 2, 3 груп;
● Дані про видані ліцензії на провадження господарської діяльності
з поводження з небезпечними відходами та ліцензіатів;
● Узагальнені дані регіональних реєстрів об’єктів утворення,
оброблення та утилізації відходів;
● Реєстр паспортів місць видалення відходів.

7.7.1.

Інформаційна взаємодія модуля “Е-вода”

Система повинна забезпечувати інформаційну взаємодію з Державним водним
кадастром.
Система повинна дозволяти вивантажувати інформацію для
порталу
відкритих даних (https://data.gov.ua/). Перелік наборів даних для
вивантаження:
Видані дозволи на спеціальне водокористування:
● Найменування органу, що видав дозвіл
● № Дозволу
● Дата видачі
● Поточний стан дозволу
● Назва водокористувача
● Код згідно з ЄДРПОУ/ РНОКПП
● Строк дії дозволу
● Регіон водокористування

● Мета водокористування
● Встановлений ліміт забору води, тис. м3/рік
○ з поверхневих джерел
○ з підземних джерел
● Встановлений ліміт використання води на власні потреби, тис. м3/рік
○ з поверхневих джерел
○ з підземних джерел
○ від іншого водокористувача
● Отримано води від іншого водокористувача
● Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води
● Передача води, тис. м3/рік
○ Населенню
○ вторинним водокористувачам (без використання)
● Скид зворотних (стічних) вод, тис. м3/рік
○ у поверхневий водний об'єкт
○ на поля фільтрації
○ передача іншому водокористувачу
○ у накопичувач
○ у вигріб
○ в інший приймач
● Втрати в системах водопостачання
● Інформація про анулювання дозволу

7.7.2.

Інформаційна
агрохімікати”

взаємодія

модуля

“Е-пестициди

та

Система повинна дозволяти вивантажувати інформацію для
порталу
відкритих даних (https://data.gov.ua/) перелік наборів даних для вивантаження:
Перелік дозволів:
● Дата видачі;
● Номер дозволу;
● Виданий (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, побатькові фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності),
місцезнаходження, телефон, факс

●
●
●
●
●
●
●
●

Торгова назва препарату;
Назва діючої речовини, код УКТ ЗЕД
Кількість препарату
Виробник, країна
Постачальник, країна
Місце використання, зберігання препарату
Пункт пропуску через державний кордон
Термін дії до

Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів
● реєстраційний номер препарату
● дата видачі
● серія
● найменування та вміст діючої речовини
● торгова назва препарату та позначення його препаративної форми
● класифікація препарату
● найменування заявника та його адреса
● найменування виробника препарату
● виробник діючої речовини препарату
● сфера застосування (перелік сільськогосподарських культур), норми
витрати препарату (грамів, кілограмів, літрів/гектарів, кв. метрів, тон)
● строк реєстрації препарату
● дата скасування (призупинення) державної реєстрації препарату
● примітки
Також система повинна мати інтеграцію з системою документообігу.
7.7.3.

Інформаційна взаємодія модуля “Е-відходи”

Система повинна виконувати інформаційну взаємодію з такими
реєстрами наступною інформацією:
● ЄДР
○ Інформація про здобувача ліцензії, ліцензіата;
○ Інформація
про
місцезнаходження
юридичної
особи,
місцезнаходження ФОП;

● ДРРП
○ Інформації про право власності або оренди;
○ Інформації про право власності або оренди на виробничі площі
(приміщення);
● ЄДС
○ Інформація про наявність дозволу на використання робіт
підвищеної небезпеки;
● ДАВР
○ Інформації
про
наявність
дозволу
на
спеціальне
водокористування;
● Реєстр ОВД
○ Інформація про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля у
випадках, визначених Законом України “Про оцінку впливу на
довкілля”
Система повинна виконувати інформаційну взаємодію з іншими сутностями
екосистеми:
● Дозволи на викиди
○ Інформація про наявність дозволу на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
● Реєстрові карти об’єктів оброблення та утилізації відходів
○ Інформація про зареєстровану реєстрову картку;
● Паспорти місць видалення відходів
○ Інформації про паспорт видалення відходів.
● Плани перевірок
Система повинна дозволяти вивантажувати інформацію для порталу
відкритих даних (https://data.gov.ua/) перелік наборів даних для вивантаження
вказано в переліку даних ліцензійного реєстру.
7.8.

Порядок транслітерації відомостей (чиновником)

Система повинна мати можливість внесення наступних відомостей для
Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в
Україні англійською мовою:

-

7.9.

найменування та вміст діючої речовини
торгова назва препарату та позначення його препаративної форми
класифікація препарату
найменування заявника та його адреса
найменування виробника препарату
виробник діючої речовини препарату
сфера застосування (перелік сільськогосподарських культур),
норми витрати препарату (грамів, кілограмів, літрів/гектарів, кв.
метрів, тон)
Порядок отримання сповіщень

Система повинна надсилати сповіщення про завершення термінів
розгляду послуги або інших термінів вказаних в НПА та бізнес процесах з
можливістю вказати період за який потрібно надіслати те чи інше сповіщення.
7.10.

Порядок отримання повідомлень

Система повинна надсилати повідомлення у разі зміни статусу розгляду
послуги або відомостей чи іншої інформації в системі.
7.11.

Порядок використання КЕП в системі

Система повинна передбачати накладання КЕП при подачі будь-яких
заявок (документів) замовником та відповідно до бізнес-процесів;
Система повинна передбачати накладання КЕП при винесенні будь-яких
рішень виконавцем (відповідальною особою) та відповідно до бізнес-процесів;
7.12.

Порядок формування та отримання інформації в системі

1. Система повинна дозволяти сформувати набір інформації в
електронному вигляді (для авторизованих та неавторизованих
користувачів) лише з інформації актуальної на момент запиту або давати
можливість сформувати інформацію на певну дату або за певними
параметрами (перелік параметрів визначається окремо в цілому, та для
кожного реєстру);
2. Система повинна дозволяти сформувати набір інформації, як з окремого
реєстру та/або набору реєстрів, так і по суб'єкту в цілому;

3. Система повинна дозволяти вивантажувати набір інформації в
електронному вигляді у форматі pdf (форма та перелік параметрів
визначається окремо);
4. Система повинна дозволяти сформувати набір інформації в
електронному вигляді для неавторизованих користувачів лише з
інформації, яка належить до публічної;
5. Система повинна дозволяти сформувати набір інформації в
електронному вигляді для авторизованих користувачів включаючи
інформацію, яка не належить до публічної, якщо запитувана інформація
по суб'єкту господарювання чи іншим реєстраційним даним щодо
отриманих адміністративних послуг відповідає інформації вказаній у
профілі авторизованого користувача (в т.ч. комерційна інформація та
інші дані визначені законодавством, як такі, що не призначені для
загального користування);
6. Система повинна обов'язково перевіряти чутливі дані (особисті дані,
комерційні та інші дані визначені законодавством, як такі, що не
призначені для загального доступу) після сканування qr коду (перелік
даних визначається окремо для кожного реєстру) шляхом їх внесення,
якщо такі дані містяться за посиланням;
7. Система повинна сформувати набір інформації в електронному вигляді,
який крім затвердженої форми для кожного окремого реєстру з
розподілом на публічну, комерційну та іншу (за потреби) повинен
обов'язково містити:
a. qr код з посиланням зазначеним в пункті 5;
b. час та дата його формування в системі;
c. посиланням (deep link) на інформацію у форматі HTML;
d. КЕП системи або відповідальної особи.
8. Система повинна давати можливість переглянути за допомогою
мобільних пристроїв сформований набір інформації в електронному
вигляді використовуючи сканер qr коду;
9. Система повинна зберігати сформований набір інформації в
електронному вигляді та посилання на нього не менше 2-х років з дати
його формування, якщо запит на отриману інформацію був
сформований не у форматі deep link (перелік даних, які потрібно
зберігати визначається окремо для кожного реєстру);

10. Система повинна дозволяти зберігати сформовані набори інформації в
електронному вигляді в особистому кабінеті авторизованого
користувача якщо запит на отриману інформацію був сформований не у
форматі deep link (перелік даних, які потрібно зберігати визначається
окремо для кожного реєстру);
7.13.
7.13.1.

Вимоги до розробки та передачі електронних сервісів
Вимоги до Виконавця робіт (до постачальника електронних
сервісів)

Постачальник електронних сервісів повинен надати підтвердження
реалізації веб-систем схожої складності.
Постачальник електронних сервісів повинен забезпечити розробку
технічного завдання, прикладного програмного забезпечення, встановлення
компонентів електронних сервісів на серверах Набувача, налаштування та
впровадження їх в дослідну експлуатацію.
7.13.2.

1

2

3
4
5

Орієнтовні етапи та результати надання послуг з розробки
електронних сервісів

Назва роботи
Формалізація
технічного
завдання
1
на систему в цілому,
фіналізація технічних завдань по
кожному із модулей

Очікуваний результат
Технічне завдання, узгоджене сторонами

Деталізований опис процесів, структури
Розробка проектного рішення
2
даних, архітектура ІТС, міжсистемна взаємодія що
(логіка бізнес-процесів, проект бази
є частиною часткового технічного завдання кожної
даних)
окремої послуги
5
Розробка
експлуатаційного
Повнофункціональна
версія
ІТС
з
екземпляру
можливістю запуску у промислову експлуатацію
6
Розробка пакету інструкцій
Документ для користувачів ІТС
користувачів
Підготовка
технологічної
8
Інструкція по розгортанню системи на
документації по розгортанню та
потужностях Замовника.
експлуатації системи

9
6
1
7
1
8

1

Завантаження існуючих даних

Запуск в дослідну експлуатацію1

Гарантійна підтримка

Створення КСЗІ не передбачено цим договором

Завантажені існуючих даних в ІТС отриманих
від Набувача у структурованому виді
Остаточна версія ІТС. Передача програмного
коду Замовнику. Передача конфіденційної
інформації з паролями до ІТС. Фінансовий та
технічний акт прийому-передачі послуг.
Виправлення
помилок
програмного
забезпечення в процесі дослідної експлуатації ІТС

8.

Додаток 1. Відомості, що зазначаються за результатами
розрахунку ГДС

ФОРМА
відомостей, що зазначаються в електронному документі,
сформованому за результатами надання електронної послуги щодо
здійснення розрахунків та визначення нормативів гранично
допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти із
зворотними водами
1. Найменування водокористувача: _____________________________
__________________________________________________________________
2. Назва та тип водного об’єкта (приймача зворотних вод), місце скиду
у межах/за межами населеного пункту _________________________________
__________________________________________________________________
3. Випуск зворотних вод № ____________________________________,
GPS-координати (4 знаки після коми або до секунди) ____________________
__________________________________________________________________,
відстань випуску зворотних вод від гирла річки _________________________
4. Категорія зворотних вод: ____________________________________
5. Вид водокористування: ______________________________________
6. Фактичний обсяг скиду зворотних вод: _______ тис.м3/рік, ______
м3/годину
7. Допустимий обсяг скиду зворотних вод: ______ тис.м3/рік, ______
м3/годину (макс.)
8. Перелік забруднюючих речовин у зворотних водах, їх показники
скидання та концентрацій:
№ з/п

Перелік
Фактична
Фактичний
Гранично
ГДС,
ГДС
забруднюючих концентрація,
скид,
допустимі
г/годину перераховані
3
речовин
мг/дм
г/годину концентрації,
у т/рік
3
мг/дм

9. Показники та характеристики зворотних вод (обов’язкові):
розчинений кисень _________________________________,
водневий показник (рН) ____________________________,
температура _______________________________________.
10. Показники та характеристики зворотних вод (в залежності від
особливостей технології виробництва водокористувача):
бактеріологічне забруднення ___________________________________
рівень токсичності води (на основі біотестування) _________________
радіоактивність води (сумарна радіоактивність) ___________________

9.

Додаток 2. Заява та перелік документів для отримання ліцензії
провадження господарської діяльності з поводження з
небезпечними відходами

Назва

Примітка
Заявка

Інформація про здобувача ліцензії - юридичну особу (у разі подання
запиту юридичною особою):

Інтеграція з ЄДР

організаційно-правова форма;
найменування;
ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Інформація про здобувача ліцензії - фізичну особу - підприємця (у разі
подання запиту фізичною особою - підприємцем):

Інтеграція з ЄДР

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи;
інформація про реєстраційний номер облікової картки платника
податків або інформація про серію (за наявності) та номер паспорта
громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання, відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті громадянина
України).
Інформація про представника (у разі, якщо запит подається
представником здобувача ліцензії):

Внесення інформації
користувачем

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) представника;
інформація про довіреність

додавання файлу

Контактні дані юридичної особи/фізичної особи - підприємця:
номер телефону, що складається із коду країни, коду міста або коду
оператора та номера телефону абонента;
адреса електронної пошти
Місцезнаходження юридичної особи (у разі подання запиту юридичною Інтеграція з ЄДР

особою):
поштовий індекс; Автономна Республіка Крим або назва області, назва
району, міста, селища чи села, вулиці (проспекту, бульвару, провулку,
узвозу тощо); номер будинку; номер корпусу; номер квартири (офісу,
приміщення).
Місце проживання фізичної особи - підприємця (у разі подання запиту
фізичною особою - підприємцем):
поштовий індекс; Автономна Республіка Крим або назва області, назва
району, міста, селища чи села, вулиці (проспекту, бульвару, провулку,
узвозу тощо); номер будинку; номер корпусу; номер квартири (офісу,
приміщення).
Інформація щодо місць провадження господарської діяльності з
поводження з небезпечними відходами (у разі подання запиту
юридичною особою):

Інтеграція з ЄДР

перелік відокремлених підрозділів, у межах яких планується
провадження господарської діяльності (у разі наявності);
адреса місця провадження господарської діяльності або
місцезнаходження відокремлених підрозділів, у межах яких планується
провадження господарської діяльності (зазначається щодо кожного
підрозділу окремо):
поштовий індекс; Автономна Республіка Крим або назва області, назва
району, міста, селища чи села, вулиці (проспекту, бульвару, провулку,
узвозу тощо); номер будинку; номер корпусу; номер квартири (офісу,
приміщення).
Інформація щодо місць провадження господарської діяльності з
поводження з небезпечними відходами (у разі подання запиту фізичною
особою-підприємцем):
Інтеграція з ЄДР
поштовий індекс; Автономна Республіка Крим або назва області, назва
району, міста, селища чи села, вулиці (проспекту, бульвару, провулку,
узвозу тощо); номер будинку; номер корпусу; номер квартири (офісу,
приміщення).
Інформація щодо наявності останньої виданої ліцензії (у разі
переоформлення):
серія;
номер;

Інформація з
Ліцензійного реєстру

дата видачі;
строк дії;
орган ліцензування.
Відмітка щодо виду господарської діяльності:
повністю або частково
Інформація про керівника здобувача ліцензії (у разі подання заяви
юридичною особою):

Інтеграція з ЄДР

посада керівника;
прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) керівника

Інформація про наявність матеріально-технічної бази, необхідної
для провадження господарської діяльності з поводження з
небезпечними відходами:
назва цехів, дільниць, де розташовано обладнання;

Інтеграція з ДРРП

основне технологічне обладнання: назва обладнання; інвентарний
номер;
реквізити документа, що підтверджують право власності або оренди;

додавання файлу

Інформація про декларацію безпеки об'єкта (об'єктів) підвищеної
небезпеки:

Внесення інформації
користувачем,
додавання файлу

реєстраційний номер (код) декларації в Державному реєстрі об’єктів
підвищеної небезпеки (у разі внесення об’єкта до Державного реєстру
об’єктів підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність власних або орендованих виробничих
площ (приміщень), необхідних для провадження господарської
діяльності з поводження з небезпечними відходами:

Інтеграція з ДРРП

назва цехів, дільниць;
основні об’єкти нерухомості: назва приміщень; інвентарний номер;
реквізити документа, що підтверджують право власності або оренди на
виробничі площі (приміщення);
додавання файлу
Інформація про наявність позитивного висновку державної

Внесення інформації

санітарно-епідеміологічної експертиз:

користувачем,
додавання файлу

номер та дата видачі документа;
ким виданий;
об’єкт експертизи/оцінки (повна назва документа);
перелік небезпечних відходів, на поводження з якими отримано
висновок;
перелік операцій з небезпечними відходами, на які отримано висновок;
адреса об’єкта проведення експертизи/оцінки.
Інформація про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля у
випадках, визначених Законом України “Про оцінку впливу на
довкілля”:

Інтеграція з реєстром
ОВД

номер та дата видачі документа;
ким виданий;
об’єкт експертизи/оцінки (повна назва документа);
перелік небезпечних відходів, на поводження з якими отримано
висновок;
перелік операцій з небезпечними відходами, на які отримано висновок;
адреса об’єкта проведення експертизи/оцінки.
Інформація про наявність дозволу на виконання робіт підвищеної
небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки:
номер та дата видачі документа;
ким виданий;
об’єкт експертизи/оцінки (повна назва документа);
перелік небезпечних відходів, на поводження з якими отримано
висновок;
перелік операцій з небезпечними відходами, на які отримано висновок;
адреса об’єкта проведення експертизи/оцінки.

Інтеграція з ЄДС

Інформація про наявність дозволу на спеціальне водокористування: Інтеграція з ДАВР
номер та дата видачі документа;
ким виданий;
об’єкт експертизи/оцінки (повна назва документа);
перелік небезпечних відходів, на поводження з якими отримано
висновок;
перелік операцій з небезпечними відходами, на які отримано висновок;
адреса об’єкта проведення експертизи/оцінки.
Інтеграція з
Інформація про наявність дозволу на викиди забруднюючих речовин системою дозволів
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами:
на викиди
номер та дата видачі документа;
ким виданий;
об’єкт експертизи/оцінки (повна назва документа);
перелік небезпечних відходів, на поводження з якими отримано
висновок;
перелік операцій з небезпечними відходами, на які отримано висновок;
адреса об’єкта проведення експертизи/оцінки

Інформація про перелік небезпечних відходів та операцій, на
поводження з якими отримується ліцензія

Довідник “Перелік
небезпечних відходів
та операцій на
поводження з
небезпечними
відходами”

Внесення інформації
відповідальним ОДА
в ЕкоСистему,
Інформація про паспорт місця видалення відходів (у разі здійснення інтеграція в рамках
видалення чи захоронення небезпечних відходів)
ЕкоСистеми
Інформація про реєстрову карту об’єкта оброблення та утилізації
відходів

Внесення інформації
відповідальним ОДА
в ЕкоСистему,

інтеграція в рамках
ЕкоСистеми
Інформація про технологічний регламент. (поле для додавання
файлу)

додавання файлу

