
ЗРАЗОК

Набуває чинності після введення

ЄІС МВС в промислову

експлуатацію

Покрокова інструкція щодо набуття статусу суб’єкта електронної

інформаційної взаємодії ЄІС МВС

Порядок реєстрації, доступу та підключення суб’єктів єдиної

інформаційно системи Міністерства внутрішніх справ України (далі –

ЄІС МВС), умови проведення інтеграції інформаційних ресурсів ЄІС МВС,

засоби організації та здійснення електронної інформаційної взаємодії, вимоги

до захисту інформації визначено Регламентом електронної інформаційної

взаємодії суб’єктів єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх

справ та інших суб’єктів, електронна інформаційна взаємодія яких

забезпечується сервісами центральної підсистеми ЄІС МВС, який затверджено

Рішенням науково-технічної ради з питань інформатизації системи МВС та

центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і

координується Кабінетом Міністрів України (Протокол №1 від 10.11.2021)

(далі – Регламент).

Процедура реєстрації включає:

укладення спільних рішень про електронну інформаційну взаємодію;

реєстрацію службою ЄІС МВС суб’єкта електронної інформаційної

взаємодії;

заповнення та підписання суб’єктом електронної взаємодії

організаційно-технічної документації (далі – ОТД).

Набуття статусу суб’єкта електронної інформаційної взаємодії

ЄІС МВС здійснюється у такий спосіб:

суб’єкт електронної інформаційної взаємодії подає (направляє)

заповнену та підписану Заяву про приєднання до Договору про надання

доступу до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ

України (далі – Договір) із доданою до неї Анкетою Суб’єкта електронної

взаємодії до Департаменту інформатизації МВС листом за юридичною

адресою:                                                                 

   або засобами електронної пошти на електронну адресу Департаменту

інформатизації МВС                    з дотриманням вимог Закону

України «Про електронні довірчі послуги»,  або з використанням Системи

електронної взаємодії органів виконавчої влади.

Служба ЄІС МВС (далі – служба), після отримання Заяви про

приєднання до Договору, протягом п’яти робочих днів здійснює реєстрацію

суб’єкта електронної інформаційної взаємодії/Користувачів суб’єкта в

Електронному кабінеті або повідомляє про відмову в реєстрації/необхідність

доопрацювання відповідних документів –  у випадку подання неповних та/або

некоректних даних.

Електронна інформаційна взаємодія в ЄІС МВС реалізується такими

способами:
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«система-система» (у режимах «запит-відповідь», «сповіщення-

підтвердження», «сповіщення»); 

«користувач-система» (у режимах «запит-відповідь», «сповіщення»). 

Із набуттям статусу суб’єкта електронної інформаційної взаємодії 

ЄІС МВС служба надсилає листа з подальшими рекомендаціями щодо 

інтеграції інформаційних ресурсів ЄІС МВС відповідно до норм чинного 

законодавства. 

 

Доступ до сервісів, опублікованих у центральній підсистемі ЄІС МВС 

(далі – ЦП ЄІС МВС), надається: 

для інформаційних систем суб’єктів електронної інформаційної 

взаємодії та користувачів на підставі інформації, зазначеної в ОТД, з 

використанням засобів криптографічного захисту ЦП ЄІС МВС; 

для користувачів (фізичних осіб) – через автоматичне застосування 

спеціальних засобів криптографічного захисту інформації ЦП ЄІС МВС, що 

може передбачати електронну ідентифікацію особи відповідно до вимог 

законодавства. 

 

 

 
 


