АЛГОРИТМ ДІЙ
для запровадженні надання адміністративних послуг по видачі біометричних паспортів у ЦНАП
№
з/п
1.

2.

3.

Етап
Підписання Договору доручення на
часткову обробку персональних даних у
базах
персональних
даних
між
Державною
міграційною
службою
України
та
ЦНАП1
(далі-договір
доручення)

Обґрунтування
Примітка
(в т.ч. законодавча підстава)
Закон України «Про Єдиний державний демографічний
реєстр та документи, що підтверджують громадянство
України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».
П.11 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання,
вилучення, повернення державі, визнання недійсним та
знищення паспорта громадянина України, визначеного
постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 302
«Про затвердження зразка бланка, технічного опису та
Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання,
вилучення, повернення державі, визнання недійсним та
знищення паспорта громадянина України» (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 745)
Закон України «Про публічні закупівлі»
Станом на жовтень 2017 року
вартість
одиниці
робочої
станції складала біля 175 тис.
грн.

Закупівля
робочих
станцій
для
оформлення біометричних паспортів
через Єдину систему електронних
публічних закупівель ProZorro
* файл зі специфікацією додається
(дод.1)
*
рекомендується
закуповувати
станції з розмежуванням на прийом
документів та на видачу документів
Закупівля
конфіденційного
каналу Державне підприємство «Українські спеціальні системи» (ДП Станом на лютий 2018 року

Підписантом договору виступає орган, який уповноважений на укладання такого роду документів (виконком ради, структурний підрозділ ради, що є окремою
юридичною особою, тощо).
1

зв’язку в мережі Національної системи
конфіденційного зв’язку у одного
постачальнику послуг через Єдину
систему
електронних
публічних
закупівель ProZorro

4.

Облаштувати приміщення ЦНАП, де
буде встановлено робочі станції

5.

Визначення відповідним розпорядчим
документом
відповідальних
осіб

«УСС») на даний час є єдиним надавачем послуг
конфіденційного зв’язку в мережі Національної системи
конфіденційного зв’язку (надалі – НСКЗ) органам державної
влади
та
місцевого
самоврядування,
державним
підприємствам, установам та організаціям. Зазначене
підтверджено листом Адміністрації Державної служби
спецзв’язку та захисту інформації України від 15.02.2017
№ 07/02/04-215.
Враховуючи, що забезпечення регламентованого доступу
уповноважених суб’єктів ЄДДР до ресурсів ЄДДР у складі
Захищеної
телекомунікаційної
мережі
Державної
міграційної служби України здійснюється виключно через
НСКЗ, ЦНАП необхідно отримувати послуги з організації
каналів конфіденційного зв’язку в мережі НСКЗ та
підключення ЦНАП до Єдиного державного демографічного
реєстру у ДП «УСС».
Оскільки альтернативи для підключення (у тому числі з
технічних причин) ЦНАП до ЄДДР не існує, проводити
закупівлю необхідно із застосуванням переговорної
процедури з ДП «УСС».

вартість місячної абонентської
плати становить 7 тис. грн.
* Детально ознайомитись з
матеріалами закупівлі на
сайті
http://www.prozorro.gov.ua/
Номер закупівлі
UA-2017-07-20-000367-a

Єдині вимоги до приміщення
відсутні, однак
рекомендується забезпечити:
на вікнах решітки та жалюзі;
наявність сейфа (для
зберігання паспортних
документів);
дзеркало та вішалка для одягу

6.

7.

8.

9.

10.

(адміністраторів ЦНАП) відповідно до
вимог договору доручення з ДМС
* файл додається (дод.2)
Отримання адміністраторами логинів та
паролів
доступу
до
відомчої
інформаційної системи ДМС шляхом
заповнення заяв, які додаються до
договору доручення
* лист на Голову ДМС Соколюка М.Ю.
про надання доступу адміністраторів
додається (дод.3)
Отримання
адміністраторами
електронного цифрового підпису з
посиленими сертифікатами
Проходження
стажування
адміністраторів ЦНАП, які розпорядчим
документом визначені відповідальними
особами мати доступ до відомчоїінформаційної
системи
в
територіальних підрозділах ДМС
* лист на керівника ГУ ДМС України
Гузя В.В. додається (дод.4)
Визначити в посадових інструкціях
адміністраторів ЦНАП повноваження
щодо
прийняття
заяв-анкет
для
внесення інформації до ЄДДР / видачі
паспорта громадянина України та
обробкою персональних даних
Затвердження
інформаційних
та
технологічних карток на надання

Логіни та паролі надаються
протягом 3-х робочих днів

адміністративних послуг оформлення та
видачі паспорту громадянина України
для виїзду за кордон та у формі IDкартки
*
надаються
ЦНАПам
територіальними підрозділами ДМС
за
підписом
керівника
територіального
підрозділу
ДМС
України

