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Міністерство цифрової трансформації України опрацювало Ваші запити на
інформацію від 13.07.2021 щодо атестатів відповідності комплексної системи захисту
інформації (Портал Дія, мобільний додаток «Дія вдома/Вдома», мобільний додаток
«Дія») з відповідними додатками та повідомляє.
Згідно зі статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на
будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання
суб’єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним
законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших
розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна інформація є
відкритою, крім випадків, встановлених законом.
Пунктом 11 Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1137
«Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру
адміністративних послуг», визначено, що Єдиний державний вебпортал електронних
послуг (далі - Портал Дія) - це інформаційно-телекомунікаційна система, яка
організаційно та функціонально складається з реєстру адміністративних послуг,
електронного кабінету, мобільного додатка Порталу Дія (Дія), інших підсистем та
програмних модулів.
Пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» передбачено, що з метою
протидії поширенню COVID-19 та моніторингу самоізоляції використовується
електронний сервіс «Вдома» Порталу Дія.
Таким чином, мобільні додатки «Дія» та «Вдома» є частиною інформаційнотелекомунікаційної системи Порталу Дія.

Також повідомляємо, що статтею 6 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» зокрема передбачено, що інформацією з обмеженим доступом є
конфіденційна, таємна та службова інформація.
Разом з тим статтею 9 Закону визначено, що до службової може на лежати така
інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять
внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони
пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних,
наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і
передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень; зібрана в процесі
оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку
не віднесено до державної таємниці.
Наказом Мінцифри від 06.03.2020 № 53 «Про затвердження Переліку
відомостей, що становлять службову інформацію в Міністерстві цифрової
трансформації України» затверджено Перелік відомостей, що становлять службову
інформацію в Міністерстві цифрової інформації.
Відповідно до Переліку відомостей, запитувана інформація щодо надання
відповідних додатків до атестатів відповідності комплексної системи захисту
інформації є інформацією з обмеженим доступом.
Враховуючи вищевказане, Мінцифри надає копію атестату відповідності
комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи
Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія», зареєстрованого в
Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
від 10.06.2021 за № 23064.
Відповідно до частини 1 статті 23 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути
оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Додаток: на 1 арк. в 1 прим.
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