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Національне агентство з питань

запобігання корупції

Про розгляд листа

У державному підприємстві «Інфоресурс» в межах компетенції розглянуто

лист Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.11.2022

№ 10-05/24189-22 щодо опрацювання проекту постанови Кабінету Міністрів

України «Про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023–

2025 роки».

За результатами розгляду повідомляємо, що пунктом 2.7.5.1.33 проєкту

Заходів з виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки,

що є додатком 2 до проєкту Державної антикорупційної програми на 2023-

2025 роки (далі – Заходи), серед виконавців якого зазначено ДП «Інфоресурс»,

передбачено в строк від 6 до 12 місяців з дня набрання чинності законом,

зазначеним в описі заходу 2.7.5.1.24, забезпечити внесення відомостей про

електронні системи управління освітнім процесом у закладах вищої освіти,

відповідність яких підтверджена у встановленому порядку, до модуля обліку

електронних систем управління освітнім процесом у закладах вищої освіти як

частини Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Пунктом 2.7.5.1.24 проєкту Заходів встановлено розробити проект закону,

яким буде передбачено, зокрема, порядок підтвердження відповідності

сторонніх електронних освітніх інформаційних систем (електронних систем

управління освітнім процесом) електронних систем управління освітнім

процесом у закладах вищої освіти обов’язковим вимогам та підключення до

АІКОМ.

Зважаючи на це, повідомляємо, що Єдина державна електронна база з

питань освіти (далі – ЄДЕБО) функціонує в порядку, що визначений

Положенням про Єдину державну електронну базу з питань освіти,

затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018

Національне агентство з питань запобігання корупції

№26942/0/1.9-22 від 02.12.2022
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№ 620, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2018 р. за

№ 1132/32584 (далі – Положення).

Абзацом першим пункту 5 розділу І Положення встановлено, що

власником ЄДЕБО та виключних майнових прав на її програмне забезпечення

є держава. Розпорядником ЄДЕБО є Міністерство освіти і науки України,

технічним адміністратором – державне підприємство «Інфоресурс», що

належить до сфери управління розпорядника ЄДЕБО.

Відповідно до абзацу другого пункту 1 розділу ІІІ Положення доступ до

ЄДЕБО забезпечується користувачам ЄДЕБО з робочих станцій або локальних

обчислювальних мереж (інформаційно-телекомунікаційних систем), що мають

узгоджені з технічним адміністратором ЄДЕБО комплексні системи захисту

інформації з підтвердженою відповідністю, з дати, визначеної технічним

адміністратором ЄДЕБО.

Згідно з пунктом 2 розділу IV Положення технічний адміністратор

ЄДЕБО забезпечує, зокрема: функціонування ЄДЕБО у порядку, визначеному

розпорядником ЄДЕБО; здійснення заходів із технічного і технологічного

забезпечення ЄДЕБО, створення, модернізації і супроводження її програмного

забезпечення та веб-сайту з інформаційно-пошуковою системою доступу до

відкритих даних, що містяться в ЄДЕБО.

Єдиною умовою до локальної обчислювальної мережі (інформаційно-

комунікаційної системи) уповноваженого суб’єкта ЄДЕБО, за допомогою якої

останній бажає отримати доступ до ЄДЕБО, є узгоджена з технічним

адміністратором ЄДЕБО з визначеної ним дати комплексна системи захисту

інформації з підтвердженою відповідністю.

В ЄДЕБО ведеться облік уповноважених суб’єктів ЄДЕБО, що мають

доступ до ЄДЕБО через програмний інтерфейс REST з використанням власних

(обраних ними) інформаційно-комунікаційних систем, використовуючи

захищені канали зв’язку. Станом на зараз можливістю підключення до ЄДЕБО

з використанням власних інформаційно-комунікаційних систем скористався

201 уповноважений суб’єкт ЄДЕБО.

Відомості про електронні системи управління освітнім процесом у

закладах вищої освіти, відповідність яких вимогам для підключення до АІКОМ

підтверджена в установленому порядку, пропонуємо, щоб вносились

безпосередньо до АІКОМ, а тому пункт 2.7.5.1.33 проєкту Заходів викласти в

такій редакції:

«2.7.5.1.33. Внесення відомостей про електронні системи управління

освітнім процесом у закладах вищої освіти, відповідність яких вимогам для

підключення до АІКОМ підтверджена у встановленому порядку, до модуля
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обліку електронних систем управління освітнім процесом у закладах вищої

освіти, що підключаються до АІКОМ, як частини АІКОМ.».

Відповідно, у графі «Виконавці» зазначеного пункту ДП «Інфоресурс»

пропонуємо замінити на ДНУ «ІОА», а в графах «Показник (індикатор)

виконання» та «Джерело даних» - слова «Єдина державна електронна база з

питань освіти» у всіх відмінках на «АІКОМ».

Разом з тим, якщо розпорядником ЄДЕБО буде визначено необхідність

модернізації програмного забезпечення в частині створення в ЄДЕБО модуля

обліку електронних систем управління освітнім процесом у закладах вищої

освіти для обліку систем, що підключатимуться до АІКОМ, та буде

фінансування цього процесу, - державне підприємство «Інфоресурс»

забезпечить його виконання.

Директор Оксана

БЄЛІК
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