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Директорат просторового планування територій та архітектури 

Міністерства розвитку громад та територій України розглянув Ваш запит на 

публічну від 09.02.2021 щодо кількості користувачів Єдиної державної 

електронної системи у сфері будівництва станом на 09.02.2021 та повідомляє. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2020 № 559 «Про 

реалізацію експериментального проекту щодо запровадження першої черги 

Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» затверджені 

Порядок проведення експериментального проекту щодо запровадження першої 

черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва  та Порядок 

ведення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері 

будівництва під час реалізації експериментального проекту (далі -  Порядок 

ведення першої черги). Реалізація експериментального проекту щодо 

запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері 

будівництва передбачена у період з 6 липня 2020 р. по 31 березня 2021 р. 

Відповідно до підпунктів 2, 3 пункту 2 Порядку ведення першої 

черги  електронний кабінет користувача Електронної системи (далі - 

електронний кабінет) - компонент Електронної системи, який забезпечує 

електронну взаємодію між фізичними та юридичними особами, державними 

органами, органами місцевого самоврядування. Функції електронного кабінету 
СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0001805490KÎ
№7/14.1/2197-21 від 16.02.2021

Підписувач ПЛАЩЕНКО ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ
Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA1040000008B7F3E002A2CBF01
Дійсний з 05.10.2020 11:09:10 по 05.10.2021 23:59:59

вн. №1805490



2 
 

замовника у частині надання адміністративних послуг, які передбачені цим 

Порядком, забезпечує електронний кабінет користувача Єдиного державного 

веб-порталу електронних послуг «Портал Дія»; 

користувачі - фізичні та юридичні особи, яким відповідно до цього 

Порядку надається доступ до електронного кабінету та які пройшли процедуру 

ідентифікації та автентифікації. 

Відповідно до пункту 106 Порядку ведення першої черги, технічний 

адміністратор надає, блокує та анулює право доступу відповідальних посадових 

осіб органів виконавчої влади, державних органів, органів місцевого 

самоврядування до електронного кабінету за письмовим зверненням керівника 

такого органу в електронній або паперовій формі та інформує про це 

держателя. 

Відповідно до пункту 107 Порядку ведення першої черги користувачі 

електронного кабінету отримують доступ до електронного кабінету після 

проходження процедури ідентифікації та автентифікації через державну 

інтегровану систему електронної ідентифікації. 

Пунктами 133, 134, 135 Порядку ведення першої черги передбачено, що 

технічний адміністратор анулює доступ користувача до електронного кабінету 

у разі: 

1) припинення виконання користувачем своїх функцій; 

2) блокування чи анулювання доступу до електронного кабінету; 

3) надходження документів, що підтверджують факт компрометації 

особистого ключа. 

Керівники органів державної влади та місцевого самоврядування 

зобов’язані у день припинення виконання функцій посадовою особою такого 

органу повідомити технічному адміністратору про необхідність анулювання 

доступу до електронного кабінету такому користувачу. Повідомлення про 

необхідність анулювання доступу до реєстрів надсилається з використанням 

Електронної системи або у паперовій формі. 

Блокування чи анулювання доступу до електронного кабінету 

здійснюється технічним адміністратором шляхом припинення програмними 

засобами доступу до електронного кабінету користувача у день надходження 

відповідного повідомлення. 

Пунктами 150, 151 Порядку ведення першої черги встановлено, що  

технічним адміністратором Електронної системи (далі — технічний 

адміністратор) є державне підприємство «Дія», що належить до сфери 

управління Мінцифри. 

Технічний адміністратор здійснює заходи із створення та супроводження 

програмного забезпечення Електронної системи, відповідає за технічне і 

технологічне забезпечення Електронної системи, збереження та захист 

інформації (відомостей та/або даних), що міститься в Електронній системі, 

забезпечує проведення технічних та профілактичних робіт з її підтримки, 

надання, блокування та анулювання доступу до електронного кабінету, 

проводить навчання роботі з Електронною системою. 
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У зв'язку з цим, направляємо зазначений запит до технічного 

адміністратора Електронної системи для надання запитуваної інформації 

заявнику та інформування Мінрегіону. 

 

Додаток: на 1 арк. на першу адресу. 

 

 

Генеральний директор                            Євген ПЛАЩЕНКО 

  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Ірина Безрукова 

Євген Гульчук 590 47 41 

______________________________________________________________________________________ 
Персональні дані, вказані Вами у зверненні (запиті), захищаються та обробляються Мінрегіоном відповідно до Закону України «Про 

захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення (запиту) згідно із законодавством 
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