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Секретаріат Кабінету Міністрів України
Міністерство цифрової трансформації України опрацювало Ваші запити на
інформацію від 08.10.2021, що надійшли електронною поштою та листом Секретаріату
Кабінету Міністрів України від 18.10.2021 № 33113/0/2-21 та повідомляє.
Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи державної
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України.
Згідно зі статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
(далі – Закон) 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.
Згідно з пунктом 9 Положення про Єдиний державний вебпортал електронних
послуг (далі – Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 04.12.2019 № 1137, держателем Єдиного державного вебпорталу електронних
послуг (далі – Портал Дія) є Мінцифри.
Пунктом 10 Положення визначено, що технічним адміністратором Порталу Дія є
державне підприємство «ДІЯ» (далі – ДП «ДІЯ»), що належить до сфери управління
Мінцифри.
В рамках розвитку, адміністрування та забезпечення функціонування Порталу
Дія, зокрема мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (далі – мобільний додаток),
здійснюються заходи, що сприяють підвищенню кіберзахисту Порталу Дія, зокрема
мобільного додатка. Одним з таких заходів є проведення періодичних тестів на
проникнення.
У рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги «Кібербезпека
критично важливої інфраструктури України» (реєстраційна картка проекту
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№ 4464-01), у якому Мінцифри визначено бенефіціаром та реципієнтом проекту, а
компанію «ДіЕйАй Глобал ЕлЕлСі» – виконавцем, а також відповідно до Протоколу
про співробітництво від 08.07.2020 компанією «ДіЕйАй Глобал ЕлЕлСі»
було проведено пентести Порталу Дія, зокрема мобільного додатка на користь
Мінцифри.
Пентести проводилися у жовтні, листопаді 2020 року та у травні, липні 2021 року
товариством з обмеженою відповідальністю «ІССП СЕРВІС», яке визначено
партнером виконавця проекту, що підтвердили безпечність Порталу Дія у тому числі
мобільного додатка.
Щодо надання електронних (або сканованих) копій звітів, складених за
результатами пентестів повідомляємо, що від компанії «ДіЕйАй Глобал ЕлЕлСі», як
виконавця проекту, такі документи до Мінцифри не надходили.
На виконання резолюції Мінцифри листом від 20.10.2021 № 1856/03.2-09 щодо
опрацювання Ваших запитів ДП «ДІЯ» повідомили, що Україна отримала доступ до
тестового середовища для тестування європейського шлюзу EU Digital COVID
Certificate Gateway 24.07.2021.
Європейські сертифікати були отримані Україною 18.08.2021, а згідно з
регламентом підключення через 2 дні після завершення обміну – 20.08.2021
сертифікати стали доступні для загального користування.
Алгоритм підпису внутрішніх та міжнародних COVID-сертифікатів
sha256ECDSA, бібліотеки зі складу ПК користувача ЦСК «ІІТ Користувач ЦСК-1».
Згідно з частиною другою статті 21 Закону України «Про Інформацію»
конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої
обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень.
Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної
особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в
інших випадках, визначених законом.
Відповідно до внутрішніх нормативних документів ДП «ДІЯ», інформація
запитувана Вами у пунктах 5 та 6 запиту від 18.10.2021, віднесена ДП «ДІЯ» до
інформації з обмеженим доступом (конфіденційна інформація).
У зв’язку з чим, керуючись пунктом 2 частини першої статті 22 Закону,
реалізуючи право на захист конфіденційної інформації, інформація, запитувана у
пунктах 5 та 6 запиту, не може бути надана ДП «ДІЯ».
Відповідно до частини першої 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.
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