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До відома суб’єктів обігу
підконтрольних речовин

Щодо впровадження
електронного документообігу

Повідомляємо, що Державна служба України з контролю за наркотиками
(далі - ДСКН України) працює над впровадженням проекту із застосування в роботі
електронного документообігу та прийому електронної звітності.
ДСКН України створює уніфіковану систему управління та аналізу в сфері
обігу наркотиків - "УСУАН". Вже найближчим часом буде запущено пілотний
проект з прийому документів на видачу ліцензій та дозволів в електронному вигляді
через веб-портал. Також буде надана можливість мати кожному суб’єкту особистий
кабінет на веб-порталі, який спростить процедуру надання звітності та діалогу з
фахівцями служби.
Уніфікована система управління та аналізу в сфері обігу наркотиків "УСУАН" розробляється відповідно до Положення про Державну службу України
по контролю за наркотиками, Законів України „Про інформацію”, „Про Національну
програму інформатизації”,
„ Про захист інформації в інформаційнотелекомунікаційних системах”, „Про телекомунікації”, „Про електронні документи
та електронний документообіг”, „Про державну таємницю”, „Про науково-технічну
інформацію”, Концепції (основи державної політики) національної безпеки України,
Концепції технічного захисту інформації в Україні.

Впровадження автоматизованої системи подання документів та звітності в
електронному вигляді має такі переваги:
^
вдосконалення процесу надання суб’єктам обігу підконтрольних
речовин ліцензій, дозволів, квот та сприятиме суттєвому зменшенню випадків
відмов, адже електронна форма подачі документів мінімізує кількість помилок;
^
слідкування суб’єктами обігу за станом розгляду поданих заяв до
ДСКН України;
^
спрощення та вдосконалення процесу приймання та обробки звітності
від суб’єктів обігу підконтрольних речовин.
> мінімізація ризику несанкціонованого доступу до інформації за рахунок
використання новітніх розробок в управлінні безпекою;
>
перехід від адміністративного до функціонального методу управління
процесами формування та забезпечення реалізації державної політики з питань обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх
незаконному обігу, а також координації діяльності органів, що здійснюють таку
протидію.
Також зазначаємо, що в рамках впровадження "УСУАН" планується
запровадити систему електронної реєстрації лікарями рецептів на право отримання
лікарського засобу, що містить наркотичний засіб, психотропну речовину або
прекурсор в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами та систему
електронного контролю видачі по таким рецептам препаратів в ЛПЗ та аптечних
закладах.
Для подання документів до ДСКН в електронному вигляді суб'єкт обігу
повинен мати:
•
доступ до мережі Інтернет та можливість відправлення/приймання
електронних повідомлень по електронній пошті;
чинний договір з надання послуг по підключенню до веб-кабінету інтернет порталу
«УСУАН-ДСКН України» з ТОВ «Клініка Медстар» (ЄДРПОУ 36625942);
•
чинні посилені сертифікати відкритих ключів ЕЦП, сформованих
акредитованим центром сертифікації ключів для суб'єктів обігу та уповноважених
посадових осіб суб'єктів, підписи яких є обов'язковими для звітності у паперовій
формі.
Документи в електронному вигляді можуть бути надіслані до ДСКН України
засобами телекомунікаційного зв'язку в будь-який зручний для суб'єктів час, за
звітний період у терміни, визначені законодавством для відповідних документів у
паперовій формі.

Успішна робота будь-якої організації в сучасних умовах швидкого науковотехнічного прогресу неможлива без серйозного відношення до впровадження
інформаційних технологій, а також вирішення питань інформатизації різних сфер
діяльності, насамперед у сферах удосконалення самоорганізації та підтримки
виробничої діяльності підприємства.
Отже, підключення до системи електронного документообігу та подання
звітності в електронному вигляді телекомунікаційними каналами зв'язку надає
суб’єкту обігу підконтрольних речовин низку суттєвих переваг, а саме: економію
робочого часу, уникнення помилок, відсутність дублювання, гарантію оперативного
поновлення форм звітності, підтвердження отримання звітності, конфіденційність.
Певні переваги прийому звітності засобами електронної пошти отримує і
ДСКН України, зокрема: економію робочого часу, підвищення оперативності
обробки інформації, уникнення технічних помилок, оперативне інформування тощо.
Запрошуємо до участі в проекті впровадження уніфікованої системи
управління та аналізу в сфері обігу наркотиків - "УСУАН" та реєстрації на інтернетпорталі "УСУАН-ДСКН України", додаткову інформацію буде розміщено на
офіційному сайті ДСКН України.
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