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1 Загальні відомості 

1.1 Назва системи 

Повне найменування системи: програмне забезпечення для 

оприлюднення на офіційному веб-сайті рішень Вищої кваліфікаційній комісії 

суддів України (ВККСУ) про притягнення суддів до дисциплінарної 

відповідальності. 

Коротке найменування системи: Програма, Програмне забезпечення 

(ПЗ), Програмний комплекс, Система. 

 

1.2 Найменування організації-замовника та організацій-учасників робіт 

 

Замовник: (реквізити) 

 

Виконавець: (реквізити) 

 

1.3 Передумови для проведення робіт 

 

З метою інформування громадськості про притягнення суддів до 

дисциплінарної відповідальності, Проект Агентства США з міжнародного 

розвитку «Справедливе правосуддя» надає допомогу  Вищій кваліфікаційній 

комісії суддів України (надалі – ВККСУ, Комісія) в розробці програмного 

забезпечення для опублікування на офіційному веб-сайті ВККСУ 

(http://vkksu.gov.ua/) рішень Комісії про результати дисциплінарного 

провадження щодо судді. Цей електронний інструмент забезпечить належне 

виконання вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо 

оприлюднення інформації про притягнення суддів до дисциплінарної 

відповідальності відповідно до Порядку опублікування інформації на 

офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
1
. 

Опубліковані дані повинні включати в себе інформацію про суддю, якого 

притягнуто до дисциплінарної відповідальності, назву суду, в якому працює 

суддя, вид накладеного дисциплінарного стягнення, а також копію рішення, 

прийнятого Комісією. 

 

                                         
1 Порядок затверджено Наказом Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 9 липня 2015 року 

№40 

http://vkksu.gov.ua/
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1.4 Порядок оформлення та передачі замовнику результатів робіт по 

розробці програмного забезпечення 

 

Програмне забезпечення передається у вигляді функціонуючого 

комплексу на базі засобів обчислювальної техніки Замовника у строки, 

визначені договором про розробку програмного забезпечення, укладеного 

між Замовником та Виконавцем робіт (надалі – Договір). Приймання 

програмного забезпечення здійснюється комісією у складі уповноважених 

осіб Замовника та Виконавця в порядку і строки, передбачені Договором. 

2 Призначення системи 

 

Програмний комплекс призначений для експорту рішень ВККСУ про 

притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності з внутрішньої 

системи документообігу на офіційний веб-сайт Комісії та публікації цих 

рішень у визначеній формі.  

3 Характеристика об’єкта автоматизації 

 

Автоматизації підлягає процес оприлюднення рішень ВККСУ про 

притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. На даний момент 

рішення розміщуються на веб-сторінці http://vkksu.gov.ua/ua/rishiennia-

komisii/ у вигляді таблиці в ручному режимі шляхом завантаження файлів та 

редагування html-коду сторінки. 

4 Вимоги до системи 

4.1 Вимоги до системи в цілому 

4.1.1 Вимоги до функціональних характеристик 

 

Програмний комплекс повинен володіти наступними функціональними 

характеристиками: 

 взаємодія з локальною базою даних системи документообігу ВККСУ; 

 доступ до файлів  скан-копій рішень ВККСУ; 

 формування пакетів даних для відправлення на веб-сайт; 

 зі сторони веб-сайту мати змогу примати пакети даних від локальної 

програми експорту; 

 запис отриманих даних у базу даних веб-сайту http://vkksu.gov.ua; 

http://vkksu.gov.ua/ua/rishiennia-komisii/
http://vkksu.gov.ua/ua/rishiennia-komisii/
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 збереження отриманих файлів на веб-сервері; 

 відображення на веб-сайті даних про рішення ВККСУ у вигляді таблиці 

з інформацією та посиланнями на скан-копії рішень; 

 можливість керування даними, що відображаються на веб-сайті (у разі 

виявлення помилок у вихідних даних). 

 

4.1.2 Вимоги до захисту інформації  від несанкціонованого доступу 

 

Захист інформації від несанкціонованого доступу повинен 

забезпечуватися такими заходами: для модулю експорту даних, що 

функціонуватиме на локальному сервері ВККСУ необхідно створити 

окремого користувача бази даних з правами тільки на читання, сам 

програмний модуль повинен бути розроблений так, щоб сторонні особи не 

могли отримати через нього доступ до бази документообігу ВККСУ та 

спотворити інформацію. Налаштування модулю повинно бути доступне 

тільки через авторизацію адміністратора, а конфігураційні дані (паролі до 

локальної бази та ключі доступу до веб-сайту) повинні зберігатися у 

захищеному вигляді. 

Модуль, що приймає дані для розміщення інформації на веб-сайт 

повинен перевіряти ключ доступу та IP-адресу, з якої надходить пакет даних. 

Налаштування ключа доступу та дозволених IP-адрес може здійснюватись 

адміністратором веб-сайту шляхом редагування конфігураційного файлу на 

сервері.  

 

4.1.3 Вимоги до структури та складу програмного комплексу 

 

Програмний комплекс повинен складатися з трьох модулів: 

 модулю експорту даних з локального серверу ВККСУ; 

 модулю імпорту даних на стороні веб-сайту ВККСУ; 

 модулю відображення рішень на веб-сайті ВККСУ. 

Обмін даними між модулями забезпечується через Application 

Programming Interface (API) з ключем захисту, передача файлів скан-копій 

рішень ВККСУ можлива по протоколам FTP або SFTP. 

Модуль експорту структурно являє собою локальну прикладну програму, 

що виконується на сервері ВККСУ. 

Модуль імпорту являє собою php-скрипт, що оброблює запити та додає 

інформацію на веб-сайт. 
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Модуль відображення рішень являє собою набір php-скриптів та HTML- 

шаблонів що формує на веб-сайті табличку з інформацією про рішення 

ВККСУ у зручному для перегляду форматі. 

 

4.2 Вимоги до функцій (задач), що виконуються системою 

4.2.1 Модуль експорту даних  

 

Модуль експорту даних повинен взаємодіяти з базою даних системи 

внутрішнього документообігу ВККСУ «Комп’ютерна програма «Діловодство 

спеціалізованого суду» що функціонує на СУБД FireBird. Виділений доступ 

до бази даних з обмеженими правами надається Замовником. 

На кожне звернення (скаргу) у внутрішній системі документообігу 

ВККСУ заводяться «Справи». Учасниками процесу по кожній справі є судді, 

на яких отримано скаргу та скаржники, які подали скаргу. До кожної справи 

прикріплюються «Додатки по справі». В перелік додатків входить сама 

скарга та рішення ВККСУ про результати дисциплінарного провадження 

щодо судді. Одне рішення може стосуватися декількох учасників справи (але 

не обов’язково усіх). В створених «Документах по справі» для кожного судді 

в рішенні ВККСУ про притягнення до дисциплінарної відповідальності 

вказується вид дисциплінарного стягнення, що застосовується до цього судді. 

По одній справі може буди декілька рішень. Кожне рішення друкується, 

підписується та сканується. Скан-копії завантажуються у внутрішню систему 

ВККСУ у розділ «Додатки по справі» - назва файлу повинна містити номер 

рішення для подальшої ідентифікації. 

Модуль експорту повинен аналізувати базу даних – знаходити нові 

справи та рішення про результати дисциплінарного провадження щодо судді, 

вибирати з бази інформацію про суддів (ПІБ судді, суд, в якому працює 

суддя), що фігурують у рішеннях та формувати пакет даних у форматі JSON 

для передачі на веб-сайт. Далі сформований пакет даних надсилається на 

визначену адресу веб-сайту разом із ключем авторизації API для запобігання 

несанкціонованій маніпуляції даними. Пакет повинен обов’язково містити 

наступну інформацію: 

 Номер рішення; 

 Дата прийняття рішення; 

 ПІБ Судді; 

 Назва суду, де працює суддя; 

 Вид дисциплінарного стягнення.  
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Після отримання від веб-сайту підтвердження, що дані збережені - 

модуль фіксує у власному лог-файлі номер успішно завантаженого рішення 

та дату завантаження, бере з локального сервера файл скан-копії рішення 

(пошук по назві за номером рішення) та завантажує на веб-сайт цей файл по 

протоколу FTP або SFTP у спеціально виділену на веб-сервері директорію. 

Після успішного завантаження файлу – у лог фіксується, що файл успішно 

завантажено. Файли повинні називатися на веб-сервері відповідно до номерів 

рішень. На сайт завантажуються виключно скан-копії рішень про 

притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та інформація про 

оскарження рішень ВККСУ, а інші файли, що є у додатках по справі (на 

приклад скан-копія скарги, чи рішення про відмову у відкритті 

дисциплінарної справи або припинення дисциплінарного провадження) не 

завантажуються на веб-сайт. 

 Інформація про результати оскарження рішення Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України може додаватися на сайт окремо у розрізі вже 

завантаженого рішення. 

Лог необхідно вести для моніторингу роботи модулю та для того, щоб 

відрізнити нові рішення від вже завантажених, лог можна вести у локальній 

базі даних на кшталт SQLight. 

 

4.2.2 Модуль імпорту даних 

 

Модуль імпорту даних розроблюється як окремий компонент веб-

сайту, що має окрему адресу на веб-сервері і реалізує програмний інтерфейс 

(API) для отримання даних із зовнішнього джерела. 

Модуль оброблює POST – запити, що надходять на нього, перевіряє IP-

адресу відправника та ключ авторизації API – якщо доступ дозволено, то 

отримані дані аналізуються (проходить формальна валідація на відповідність 

формату, перевіряється, чи не була додана така інформація на веб-сайт 

раніше) та додаються у базу даних веб-сайту. Так як одне рішення може 

стосуватися більше ніж одного судді, то необхідно окремо зберігати рішення 

(номер, дата, назва файлу скан-копії…) та учасників процесу (ПІБ судді, суд, 

в якому працює суддя, вид дисциплінарного стягнення) у базі даних. Сайт 

використовує СУБД MySQL - бажано для модулю імпорту надати окремого 

користувача бази з обмеженими правами для запобігання пошкодження іншої 

інформації на веб-сайті у разі хакерської атаки. 

Окрім збереження інформації про рішення модуль повинен аналізувати 

наявність відповідних файлів скан-копій  рішень ВККСУ, що 



9 

 

завантажуються окремим потоком у файлову систему веб-сайту, та фіксувати 

у базі даних відповідну назву файлу до кожного рішення. 

Додатковим типом запиту до модулю буде доповнення відомостей про 

рішення ВККСУ інформацією про його оскарження - необхідно передбачити 

можливість оновлення інформації на веб-сайті по вже завантаженим 

рішенням. 

Модуль повинен вести журнал (лог) запитів по API для забезпечення 

можливості аналізу роботи всього програмного комплексу та відстеження  

спроб несанкціонованого доступу. 

 

4.2.3 Модуль відображення рішень 

 

Модуль відображення рішень повинен бути реалізований як компонент 

існуючого веб-сайту та замінити статичну інформаційну сторінку 

http://vkksu.gov.ua/ua/rishiennia-komisii/ 

Рішення ВККСУ після імпорту з внутрішньої системи документообігу 

повинні зберігатися в окремих таблицях бази даних веб-сайту – таблиці 

рішень та таблиці учасників рішень (суддів), на базі вибірки з цих таблиць 

модуль формує зведену таблицю наступного вигляду: 

№ 

з/п 

№ 

рішення 

Дата 

прийняття 

рішення 

ПІБ судді Назва суду Вид 

дисциплінарного 

стягнення 

Примітки 
*
 

1 002/дп-

15 

21.05.2015 Колесник 

Микита 

Микитович  

Львівський 

окружний 

адміністративний 

суд 

попередження Інформація про 

результати 

оскарження 

рішення Вищої 

кваліфікаційної 

комісії суддів 

України 

2 001/дп-

15 

20.05.2015 Іванов Іван 

Іванович 

Харківський 

окружний 

адміністративний 

суд 

догана  

Петров 

Петро 

Петрович 

Киїський 

окружний 

адміністративний 

суд 

догана 

Сідоров 

Олег 

Олегович 

Одеський 

окружний 

адміністративний 

суд 

попередження 

http://vkksu.gov.ua/ua/rishiennia-komisii/
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* Стовпчик приміток заповнюється лише у разі наявності інформації 

про оскарження рішення ВККСУ, при цьому у стовпчику «№ рішення» 

посилання на скан-копію рішення ВККСУ не активне. 

Таблиця відображення рішень буде за замовченням відображатися для 

рішень поточного року, також потрібен Архів рішень за минулі роки – 

візуально це можуть бути гіперпосилання на відповідні роки, а відображення 

аналогічне поточному року. 

Також модуль відображення рішень повинен мати інтерфейс в 

адміністративній частині веб-сайту де у вигляді 2-рівневого каталогу 

(Рішення / Учасники) відображається імпортована інформація. Повинен бути 

фільтр рішень по даті та пошук судді по ПІБ для полегшення навігації 

адміністратора. Адміністратор сайту може в ручному режимі відкоригувати 

інформацію про рішення або суддю у разі виявлення помилки вказавши у 

службових коментарях до запису причину редагування. Адміністративний 

інтерфейс повинен забезпечувати можливість додавання рішень та їх 

учасників у ручному режимі на випадок технічних проблем з модулем 

експорту даних.  Також адміністратор може додати інформацію про 

оскарження рішення або зняти публікацію рішення з веб-сайту. Всі дії 

адміністратора та його IP-адреса повинні записуватись у журнал роботи 

адміністративної частини веб-сайту для відстеження несанкціонованого 

доступу.  

 

4.3 Вимоги до технічного забезпечення 

 

Компоненти програмного комплексу повинні працювати на існуючих 

серверах ВККСУ. Головною вимогою для функціонування експорту-імпорту 

є наявність доступу до мережі Інтернет локального серверу з системою 

внутрішнього документообігу ВККСУ (напряму або через проміжний 

сервер). 

 

4.4 Вимоги до лінгвістичного забезпечення 

 

Вся документація, що розроблюється в рамках створення системи, 

повинна бути надана українською мовою.   

При розробці програмного комплексу повинні використовуватися мови 

програмування високого рівня, вихідний код повинен мати зрозумілі 
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коментарі та надаватися Замовнику у відкритому вигляді. Вибір мов 

програмування виконується на стадії розробки програмної частини системи.  

 

4.5 Вимоги до ергономіки та технічної естетики 

 

Інтерфейс програмного комплексу повинен бути зрозумілим та зручним, 

для модулю експорту це екран конфігурації системи (налаштування доступу 

до локальної бази даних, місце розташування файлів скан-копій, веб-адреса 

модулю імпорту, ключ API та інше), для модулю імпорту конфігурацію 

можна зберігати у вигляді php-файлу на сервері, а інтерфейс модулю 

відображення рішень повинен бути виконаний у зручній для користувача 

формі із використанням сучасних веб-технологій.  

До інтерфейсу адміністратора висуваються наступні вимоги: 

- оптимізація інтерфейсів програмного модулю з точки зору зручної 

роботи із системою та мінімізації часу завантаження; 

- уніфікація розміщення керуючих елементів згідно з існуючим стилем 

модулю адміністрування веб-сайту; 

- підтвердження виконання критичних дій в системі; 

- запит причини внесення змін в опубліковане рішення; 

5 Склад і зміст робіт по створенню системи 

 

Розробка системи виконується в наступній послідовності: 

Етап Зміст робіт Результат 

1 Аналіз існуючої бази даних 

внутрішньої системи 

документообігу ВККСУ, 

проектування модулю 

експорту 

Проект модулю експорту з 

детально розписаною 

послідовністю роботи та точним 

визначенням таблиць і полів бази 

даних ВККСУ, з яких 

експортується інформація та 

графічним прототипом інтерфейсу 

налаштування. 

2 Аналіз існуючої бази даних 

веб-сайту ВККСУ, 

проектування модулів 

імпорту та відображення 

рішень  

Структура бази даних для 

збереження інформації про 

рішення на веб-сайті. 

Специфікація API. 

3 Розробка програмного 

забезпечення модулів 

експорту, імпорту та 

Діючий програмний комплекс. 

Контрольний приклад для 

тестування. 
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відображення рішень. 

4 Технічна підтримка 

процесу публікації архіву 

рішень ВККСУ. 

Інструкція адміністратора 

програмного комплексу. 

 

6 Порядок прийому системи в експлуатацію 

 

Прийом робіт виконується шляхом проведення приймальних 

випробувань. Приймальні випробування виконуються приймальною комісією 

у складі уповноважених осіб Замовника та Виконавця. По результатам 

оформлюється Акт здачі-приймання робіт. 

Мета приймальних випробувань полягає у підтвердженні відповідності 

проведених робіт затвердженому Технічному завданню. 

Приймальні випробування здійснюються на базі технічних засобів 

Замовника. 

Види, склад та об’єм випробувань визначаються Контрольним  

прикладом та методикою випробувань. 

7 Вимоги до документування 

 

Виконавець повинен надати Замовнику технічну документацію для всіх 

модулів програмного комплексу, обов’язковим елементом якої є інформація 

про технічні характеристики продукту (архітектура, застосовані технології, 

алгоритм роботи), опис функцій модулю, контрольний приклад роботи та 

інші дані, інформація про які необхідна для самостійного обслуговування 

продукту Замовником. 

Вихідні коди програм надаються Виконавцем у відкритому вигляді з 

коментарями, що дозволяють визначити функціональне призначення окремих 

блоків програмного коду. 

Документація надається українською мовою на електронному та 

паперовому носіях. 


