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 єдиний інформаційний простір, призначений для автоматизації
процесів реєстрації, приймання, аналізу та зберігання документів
в електронному вигляді з застосуванням ЕЦП, які не містять
інформацію з обмеженим доступом

 скорочення витрат бюджету за рахунок переходу на безпаперовий
обмін документами

 передумова для переходу на електронний документообіг з
використанням виключно е-документу

СЕВ ОВВ версія 2.0 – це:



Склад та компоненти

Ядро СЕВ ОВВ

 сервіс балансування 

навантаження

 файлове сховище

 база даних 

Система веб-
доступу

Сервіс електронної 
квитанції

Підсистема 
погодження НПА

Підсистема звітності, 
моніторингу та білінгу

Сервіс ЕЦП

Інтеграційна
шина СЕД

Реалізовано в 2017 році 

Реалізовано раніше



Розвиток СЕВ ОВВ

 Відмова від паперового обміну для документів

тимчасового зберігання

 Завершення дослідної експлуатації та введення

в промислову

 Інтеграція СЕД різних розробників та

впровадження в усіх ЦОВВ

 Удосконалення нормативно-правової бази та

завершення побудови КСЗІ на ядро СЕВ ОВВ

2015-2016



Розвиток СЕВ ОВВ

 Отримання атестату відповідності КСЗІ ядра

СЕВ ОВВ

 Розробка підсистеми погодження нормативно-

правових актів та юридично значимої квитанції

 Підключення обласних та районних органів

місцевого самоврядування

 Створення навчальних програм по роботі з СЕВ

ОВВ

2017



Розвиток СЕВ ОВВ

 Інтеграція з іншими системами е-урядування:

Єдиним державним порталом адміністративних

послуг, Єдиним державним реєстром судових

рішень тощо

 Комерційне використання системи, підключення

юридичних осіб різних форм власності

 Удосконалення процесу обміну відповідно до

визначених під час експлуатації потреб

2018



Статистика підключень
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Статистика відправлених е-документів
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Інтеграція СЕД з СЕВ ОВВ

Інтеграція СЕД з СЕВ ОВВ можлива

лише за умови його відповідності

встановленим законодавством вимогам

до форматів даних.

Така відповідність встановлюється

шляхом проведення тестування та

підтверджується видачею Сертифікату.



СЕД, що інтегровані з СЕВ ОВВ

 EntryDoc

 FossDoc

 Jsolutions

 InterDoc

 IT-Enterprise

 Megapolis

 SX-Government

 АСКОД

 ДОК ПРОФ



Переваги інтеграції з СЕВ ОВВ

 Легка інтеграція СЕД різних розробників з СЕВ ОВВ

 Можливість обміну е-документами з органами державної

влади та юридичними особами всіх форм власності

 Швидка та гарантована доставка е-документів

 Підтримка ЕЦП всіх АЦСК України

 Необмежена кількість користувачів

 Безперервність руху е-документу

 Єдина реєстрація е-документу



Основні вимоги до СЕД

 Підтримка кваліфікованого електронного

підпису

 Відповідність встановленим законодавством

вимогам до форматів даних (наказ 1207)

 Інтеграція з СЕВ ОВВ

 Погодження НПА в електронному вигляді

 Підтримка електронного архіву*
*з 2019 року



Дякуємо за увагу!


