Вимоги до модуля інтеграції СЕД для взаємодії з
підсистемою реалізації погодження проектів НПА в СЕВ ОВВ у
електронній формі.
Порядок погодження проекту НПА через СЕВ ОВВ (далі – Система).
Примітка*
У інтерфейсі СЕД розробника НПА, повинно бути реалізовано
відображення журналу виконаних дій з конкретним проектом НПА та
реєстр всіх проектів НПА.
СЕД розробника НПА повинен зберігати данні про процес погодження
НПА, до відповідних таблиць реєстру проектів НПА
1. Перший етап. Проходження НПА
СЕД розробника НПА (надалі - СЕД НПА) створює картку РКК по
діловому сценарію «на погодження» (ДС-3 На погодження) та обов‘язково
заповнює ідентифікатор - GUID-НПА в зону <Expation> XML-контейнеру,
що однозначно визначає належність РКК до «Процесу погодження проекту
НПА».
GUID-НПА – єдиний ідентифікатор, який назначається для всього процесу
погодження конкретного проекту НПА.
СЕД НПА додає з зону основних документів «файли проекту НПА» з
нанесеними ЕЦП, заповнює всі обов‘язкові поля в «Основних відомостях» та
визначає необхідних адресатів для етапу погодження проекту НПА.
При відправці на кожного адресата формується окремий XML-пакет із
однаковим заповненим GUID-НПА.
СЕД розробника НПА, отримуючи XML-пакет відповіді на погодження,
перевіряє наявність у реєстрі проектів НПА, вказаний ідентифікатор GUIDНПА та визначає належність XML-пакету до циклу погодження проекту
НПА

У випадку відсутнього у реєстрі проектів НПА відповідного GUID-НПА,
СЕД розробника НПА створює новий цик погодження НПА (запис до реєстру
проектів НПА) з отриманим GUID-НПА та заповнює його у відповідності до
інформації, яка отримана зі всіх завантажених XML-пакетів погодження
НПА, що містять в собі відповідний GUID-НПА.
Обов‘язкові данні XML-пакету що передаються від СЕД розробника НПА
до СЕВ ОВВ:
1. коротка назва проекту НПА (із зони XML-пакету «короткий зміст»)
2. розробник (із зони XML-пакету «заголовок»->«відправник»)
3. адресат (із зони XML-пакету «заголовок»->«отримувач»)
4. дата та час створення (із зони «заголовка» XML-пакету)
Після отримання звітів за діловим сценарієм «ДС-9 Звіт на погодження»,
з наявністю відповідного GUID-НПА, СЕД розробника НПА повинен
автоматично заповнювати статуси погодження в реєстрі виконанних дій з
проектом НПА у відповідності до учасників погодження.
2. Проведення правової експертизи Мін‘юсту
СЕД НПА створює нову РКК за сценарієм «ДС-3 На погодження»,
обов‘язково вказує відповідний ідентифікатор GUID-НПА, додає в зону
основних документів «файли проекту НПА» з нанесеними ЕЦП, заповнює
всі обов‘язкові поля в «Основних відомостях» та вказує єдиного адресата –
Мінюст.
* Примітка: На другому етапі можлива відправка тільки на адресата Мінюст. В разі
спроби відправки пакету з вказаними іншими адресатами, система поверне сповіщення
про недопустимий адресат.

СЕД розробника НПА, при завантаженні XML-пакету, перевіряє GUIDНПА та адресата, при наявності у базі «Аркушу проходження НПА» з
відповідним ідентифікатором GUID-НПА та вказаним адресатом Мінюст.

При виконанні цих умов статус проходження НПА в «Аркуші
проходження НПА» змінюється на «направлено на правову експертизу до
Мінюсту».
Від Мінюсту очікується наступні типи відповіді згідно ділового сценарію
звіт на погодження (ДС-9):
1. Погоджено.
В цьому випадку Міністерства Юстиції Країни у РКК однозначно додає
скан-копію позитивного висновку проведення правової експертизи
підписаний ЕЦП.
Передача проекту НПА на розглядв Кабінет Міністрів України
3.1 Відправка проекту НПА до КМУ
Після отримання висновку Мінюсту на другогому етапу погодження
проекту НПА, Розробник НПА додає у форму РКК, до пакету документів
проекту НПА, файл висновку проведеної експертизи Мінюсту (з накладеним
ЕЦП) та відправляє до СЕВ ОВВ. Використовується стандартний діловий
сценарій та звітність згідно Регламенту взаємодії (ДС-3 «На погодження» та
ДС-9 «Звітність на погодження»).
Ознакою проекту НПА є наявність значення GUID-НПА в xml-контейнері
<Expansion> xml-пакету.
«Адресатом» автоматично буде тільки СЕД КМУ.
СЕД КМУ автоматично завантажує xml-пакет проекту НПА та
обов’язково надсилає сповіщення:
- Сповіщення про доставку (ДС-13);
- Сповіщення про отримання (ДС-14).
У інтерфейсі СЕД розробника НПА, у відповідному журналі виконаних
дій над проектом НПА (аналог аркуш проходження НПА у СЕВ ОВВ)

фіксується дата і час початку третього етапу проходження НПА (дата
відправки проекту НПА до СЕД КМУ).
Також після отримання сповіщень від СЕД КМУ, СЕД розробника НПА
автоматично фіксує дату та час доставки (із сповіщення про доставку ДС-13)
у інтерфейсі СЕД КМУ в журналі проходження НПА.
У випадку невідповідності проекту НПА до нормативних або інших вимог
(пошкоджені дані, відсутність деяких ЕЦП чи документів тощо), від СЕД
КМУ надсилається сповіщення про відхилення (ДС-16) з вказанням причини.
У разі необхідності доопрацювання проекту НПА, СЕД КМУ надсилає
ДС-9 «Звітність на погодження» розробнику НПА з файлом з зауваженнями
до проекту НПА, з обов‘язково накладеним електронно-цифровим підписом.

