
 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ 

ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ 

вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150, тел. (+380 44) 207-17-30 

е-пошта: agency@e.gov.ua, сайт: http://www.e.gov.ua, код ЄДРПОУ 37471818 

 

 

 

 

 

Шановний пане Володимире! 

Державне агентство з питань електронного урядування України 

опрацювало лист щодо підключення приватних виконавців, до системи 

електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів 

(системи «Трембіта») та в межах компетенції повідомляє. 

Відповідно до пункту 3 Положення про електронну взаємодію державних 

електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 (далі — Положення) система 

електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів 

призначена для автоматизації та технологічного забезпечення обміну 

електронними даними між суб’єктами владних повноважень з державних 

електронних інформаційних ресурсів під час надання адміністративних послуг 

та здійснення інших повноважень відповідно до покладених на них завдань 

шляхом використання сервіс-орієнтованої архітектури, що є інтерфейсами 

прикладного програмування доступу до державних електронних інформаційних 

ресурсів, побудованими згідно з єдиними вимогами, а також шляхом 

використання єдиних форматів, протоколів, довідників, шаблонів та 

класифікаторів. 

Термін «суб’єкт владних повноважень» у Положенні вживається у 

значенні, наведеному в Кодексі адміністративного судочинства України. 

Згідно зі статтею 4 Кодексу адміністративного судочинства України 

суб’єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого 

самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні 

ними публічно-владних управлінських функцій на підставі законодавства, в 

тому числі на виконання делегованих повноважень, або наданні 

адміністративних послуг. 
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Відповідно до статей 16, 22 Закону України «Про органи та осіб, які 

здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» 

приватним виконавцем може бути громадянин України, уповноважений 

державою здійснювати діяльність з примусового виконання рішень у порядку, 

встановленому законом. Приватний виконавець є суб’єктом незалежної 

професійної діяльності. Приватний виконавець має право розпочати здійснення 

діяльності з дня внесення інформації про нього до Єдиного реєстру приватних 

виконавців України. 

Таким чином приватні виконавці, які розпочали здійснення діяльності, 

можуть бути підключені до системи електронної взаємодії державних 

електронних інформаційних ресурсів та отримати доступ до інтерфейсів 

прикладного програмування з метою здійснення повноважень відповідно до 

покладених на них завдань. 

Обсяг та структура даних, до яких надається доступ через інтерфейси 

прикладного програмування, визначаються відповідно до потреб суб’єкта 

владних повноважень, що запитує ці дані, та зазначаються у договорі щодо 

інформаційної взаємодії. Суб’єкт владних повноважень не має права 

запитувати обсяг та структуру даних більше, ніж йому необхідно для надання 

адміністративних послуг або здійснення повноважень відповідно до 

покладених на нього завдань. 

Механізм організації електронної інформаційної взаємодії державних 

електронних інформаційних ресурсів за допомогою системи електронної 

взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, визначено в 

Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних 

електронних інформаційних ресурсів, затвердженому постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357 (далі — Порядок). 

Для організації обміну даними згідно з Порядком, суб’єкт владних 

повноважень, підключений до системи електронної взаємодії державних 

електронних інформаційних ресурсів: 

встановлює шлюз безпечного обміну; 

який є постачальником, встановлює веб-сервіс, що може бути 

розроблений на будь-якій мові програмування; 

який є отримувачем, встановлює веб-клієнт, що може бути розроблений 

на будь-якій мові програмування. 

Також наводимо перелік основних організаційно-технічних заходів, яких 

суб’єкти владних повноважень вживають для організації обміну даними через 

систему «Трембіта»: 
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1. Суб’єкт владних повноважень має підготувати програмно-апаратне 

забезпечення для встановлення компонентів системи «Трембіта», окремо під 

тестове та промислове середовища. Для швидкого початку роботи в системі 

достатньо підготувати програмно-апаратне забезпечення під тестове 

середовище. 

2. Перед встановленням компонентів системи «Трембіта» суб’єкт владних 

повноважень має укласти із Державним агентством з питань електронного 

урядування України угоду про підключення до системи (примірна угода про 

підключення до системи електронної взаємодії державних електронних 

інформаційних ресурсів, затверджена наказом Державного агентства з питань 

електронного урядування України від 19 жовтня 2018 р.  

№ 68, доступна за ланкою: trembita.gov.ua/ua/projects/howtoconnect). 

3. Суб’єкт владних повноважень, взаємодіючи з Адміністратором системи 

«Трембіта» (державним підприємством «Державний центр інформаційних 

ресурсів України»), має встановити компоненти системи «Трембіта» на 

підготовленому програмно-апаратному забезпечені. 

4. Суб’єкти владних повноважень, які планують здійснювати 

інформаційні взаємодії (обмінюватись даними), мають виконати вимоги 

Порядку, зокрема укласти договори про інформаційну взаємодію. 

5. Суб’єкти владних повноважень, які планують обмінюватись даними, 

мають розробляти веб-сервіси та веб-клієнти згідно з рекомендаціями 

Адміністратора системи «Трембіта». 

 

З повагою 

Голова Олександр РИЖЕНКО 

Беньковський Станіслав   207-17-44    benkovskyi@e.gov.ua 
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