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1. Сервіс взаємодії СЕД «ДокС» з порталом ЕП FDM 

В Національному банку України було запроваджено поштово-портальне рішення ЕП FDM 

(далі - Портал) для обміну електронними повідомленнями із зовнішніми абонентами (банківськими 

та небанківськими установами). Це рішення передбачає електронну взаємодію між системами 

електронного документообігу НБУ та зовнішніх абонентів. 

Для взаємодії СЕД «ДокС» з Порталом був розроблений спеціальний Сервіс взаємодії. 

1.1. Робота сервісу взаємодії 

Сервіс знаходиться на сервері застосувань банку періодично зв’язується з Порталом та базою 

даних СЕД, і приймає вхідні повідомлення з Порталу та відправляє вихідні документи з СЕД. Також 

сервіс приймає та відправляє квитанції (сповіщення) про отримання та реєстрацію документів. 

Отримані повідомлення обробляються у СЕД, вхідні документи (які містяться у 

повідомленнях) реєструються та пересилаються внутрішнім адресатам. 

Зареєстровані вихідні документи, які повинні бути надіслані через Портал переформуються у 

електронні повідомлення за форматом НБУ та надсилаються. 

 

Сервіс виконує наступні дії: 

 Імпорт адресної книги Порталу у довідник СЕД - виконується 1 раз на день; 

 Отримання вхідних повідомлень; 

 Відправка вихідних повідомлень; 

 Отримання сповіщень для вихідних документів (про доставку, прийняття, реєстрацію 

та відхилення документа); 

 Формування та відправка сповіщень для вхідних документів (про доставку, прийняття, 

реєстрацію та відхилення документа); 

 Протоколювання виконаних дій у БД. 

 

1.2. Робота з вхідною поштою 

Користувач, якому адміністратор надав право реєструвати вхідну пошту НБУ отримує доступ у 

меню Пошта НБУ - Вхідні головного вікна програми «Електронний документообіг» (див. Мал. 1). 



 
Мал. 1 

У правій частині вікна знаходиться список вхідних повідомлень НБУ, прийнятих Сервісом, та 

які ще не були оброблені. 

При подвійному натисканні на кнопку миші на відповідному рядку у списку повідомлень 

відкривається картка повідомлення (див. Мал. 2).  

 
Мал. 2 

В правій частині картки повідомлення знаходиться файл, або файли, які були переслані в 

повідомленні. Користувач може їх переглянути та зберегти на диску при необхідності. 

Після перегляду файлів користувач реєструє вхідне повідомлення за допомогою кнопки 

Реєстрація або відхиляє реєстрацію за допомогою кнопки Відхилення. 

Після обробки повідомлення (реєстрації чи відхилення), воно зникає з списку повідомлень. 

 

1.3. Реєстрація вхідного повідомлення НБУ 

Для реєстрації вхідного повідомлення користувач натискає на кнопку  у верхній 

частині картки. Програма відкриває список вхідних груп документів (див. Мал. 3). 



 
Мал. 3 

Після вибору користувачем групи документів, програма відкриває довідник Організації для 

вибору кореспондента (див. Мал. 4). 

 
Мал. 4 

Після вибору кореспондента, програма реєструє повідомлення, як вхідний документ в СЕД та 

відкриває його реєстраційну картку - РК (див. Мал 5). 



 
Мал. 5 

Якщо у вхідному повідомленні було вказано про сповіщення про реєстрацію вхідного 

документа, то програма автоматично генерує вихідне сповіщення про реєстрацію повідомлення з 

вказанням реєстраційного номера і дати реєстрації вхідного документа, а Сервіс відправляє його 

через Портал у поштовий ящик кореспондента. 

 

1.4. Відхилення реєстрації вхідного повідомлення НБУ 

Якщо повідомлення не потребує реєстрації в СЕД, то в вікні повідомлення (див. Мал. 2) 

користувач натискає кнопку . Програма відкриває вікно з вибором причини 

відхилення (Див. Мал. 6). 

 
Мал. 6 

Користувач вказує причину відмови та натискає кнопку Підтвердити. Програма закриває 

картку повідомлення та вилучає повідомлення зі списку повідомлень головного вікна. 

Якщо у вхідному повідомленні було вказано про сповіщення при відмові в реєстрації, то 

програма автоматично генерує вихідне сповіщення про відхилення реєстрації повідомлення, а 

Сервіс відправляє його через Портал у поштовий ящик кореспондента. 

 

1.5. Підготовка до відправки вихідних документів 

Користувачі, яким призначено право Відправка вихідної пошти НБУ, можуть ініціювати 

відправку вихідних документів на Портал НБУ. Для цього користувач відкриває РК вихідного 

документу і вибирає меню Дії - Відправити лист НБУ (див. Мал. 7). 



 
Мал. 7 

Програма перевіряє, чи є у РК адресат - організація та створює повідомлення для відправки на 

портал НБУ. Програма також проставляє адресату вид відправки - «Електронна пошта НБУ» без 

проставлення дати та часу відправки і робить запис в протокол РК - «Документ підготовлений для 

відправки поштою НБУ». 

1.6. Відправка вихідних документів 

Сервіс періодично проглядає невідправлені вихідні повідомлення та відправляє їх адресату 

через Портал НБУ. При відправці повідомлення сервіс у вихідному РК проставляє адресату дату та 

час відправки, і робить запис в протокол РК - «Документ відправлений поштою НБУ» (див. Мал. 8). 

 
Мал. 8 

 

1.7. Отримання сповіщень на вихідний документ 

Вихідні повідомлення формуються з вимогою отримання сповіщень про отримання та 

реєстрацію документу у організації - адресата. 

Якщо Сервіс отримує сповіщення на вихідне повідомлення, то він робить запис в протокол 

відповідної РК. Види сповіщень: 

 Документ доставлений адресату поштою НБУ; 

 Документ прийнятий адресатом; 

 Документ зареєстрований у адресата; 

 Документ відхилений адресатом; 

 Повідомлення розкрито адресатом. 

 



2. Автоматизація створення та погодження Акту внутрішнього 

переміщення основних засобів 

Для автоматизації створення та погодження Акту внутрішнього переміщення основних 

засобів в СЕД «ДокС» виконані доробки, які дозволяють автоматизувати наступний процес. 

1. Процедура в БД ДокС за розкладом звертається до вітрини в БД бухгалтерської програми 

та записує в таблицю БД інформацію по основним засобам: 

 Інвентарний номер основного засобу; 

 Найменування основного засобу; 

 Місцезнаходження (старе); 

 Табельний номер МВО що передає; 

 Табельний номер Співробітника що передає; 

 Первісна (переоцінена) вартість. 

2. При синхронізації користувачів ДокС необхідно в довідник «Підрозділи» записується 

інформація по місцезнаходженню посадової особи та код ЦФО. 

3. Для групи документів «Акт внутрішнього переміщення основних засобів» створена 

додаткова закладка з таблицею акту переміщення основних засобів (див. Мал. 9). 

 
Мал. 9 

Автор створює РКПД та заповнює таблицю акту за такими правилами: 

- вводить інвентарний номер основного засобу; 

- Програма по інвентарному номеру заповнює відповідні колонки; 

- Автор вибирає з довідника «Підрозділи» ПІБ МВО та (або) Співробітника, що приймає. 

4. При зберіганні РКПД Програма автоматично створює файл Акту внутрішнього 

переміщення основних засобів, за підготовленим шаблоном в MS Excel. 

Загальний вигляд акту на малюнку 10: 

 
Мал. 10 



5. Програма автоматично створює список підписуючих (2 етапи) за наступним алгоритмом: 

Перший етап - всі відповідальні особи (МВО та співробітники) з таблиці. 

Другий етап - список посадових осіб бухгалтерії. 

Програма створює список адресатів за створеним списком підписуючих. 

Програма автоматично відправляє проект на підпис всім підписантам першого етапу. 

6. Якщо в процесі погодження проекту були виявлені помилки в реквізитах проекту (в 

таблиці), то автор створює нову версію проекту. При створенні нової версії проекту всі реквізити 

РКПД (у тому числі і таблиці), крім списку підписуючих, копіюються у нову версію. 

Автор виправляє помилки у реквізитах та зберігає нову версію проекту. Програма створює 

новий файл документу та список підписантів та направляє на погодження. 

7. Підписання проекту виконується з використанням ЕЦП. Коли останній підписант ставить 

затверджувальний підпис, то програма автоматично реєструє документ і переносить в РК всі 

реквізити і файл. Зареєстрований документ автоматично пересилається адресатам. 

 

3. Додаткові налаштування шаблонів узгодження 
У шаблонах узгодження додані наступні налаштування (див. Мал. 11): 

 
Мал. 11 

 

 Назва етапу; 

 Обмеження до додавання додаткових погоджуючих на етапі: 

o Візуючі і підписуючі; 

o Тільки підписуючі; 

o Тільки візуючі; 

o Без додавання; 

 Дозвіл видалення основних візуючих. 

 


