Оператор Реєстрації
1. Отримання власних ключів та необхідної для роботи інформації
1.1. Отримати у Адміністратора безпеки в ЦСК ГПУ стартові ключі на носії
ключової інформації (далі - НКІ) та запам’ятати пароль доступу до стартових
ключів.
1.2. Запам’ятати парольну фразу для блокування сертифіката за телефоном,
що була повідомлена оператору реєстрації ЦСК та занесена в базу даних.
1.3. Отримати в ЦСК ГПУ необхідну документацію
налаштування програмного забезпечення (ПЗ):

та

параметри

 Система КЗІ «Шифр-x.509». АРМ реєстратора (далі – АРМ Реєстратора);
 Підсистема управління повноваженнями користувачів ЕЦП в системі
ЄРДР. АРМ оператора ЦСК (далі – АРМ Реєстратора ПУПК);
 персональна електронна пошта;
 параметри доступу до бази даних;
 параметри доступу до LDAP-серверу.
2. Підготовка робочого місця.
2.1.

Встановити ПЗ АРМ Реєстратора.

2.2.

Налаштувати АРМ Реєстратора.

2.3.

Встановити ПЗ АРМ Реєстратора ПУПК.

2.4.

Налаштувати ПЗ АРМ Реєстратора ПУПК.

2.5. За допомогою АРМ Реєстратора змінити стартові ключі на робочі і
сформувати запит на робочий сертифікат відкритого ключа. Запит буде
направлено до ЦСК. Закрити АРМ Реєстратора. Очікувати сертифікації
надісланого запиту. Після отримання сертифікату, за допомогою АРМ
Реєстратора ввести робочі ключі у дію.
Роботу з програмними продуктами проводити у відповідності до
експлуатаційних програмних документів «Система КЗІ «Шифр-x.509». АРМ
реєстратора. Керівництво з експлуатації» та «ПУПК. АРМ оператора ЦСК.
Керівництво оператора».
3. Видача стартових ключів користувачам
3.1. Перевірити особисті дані особи, яка звернулась за отриманням ключа
доступу до системи ЄРДР, відомості про організацію та посаду, що займає
особа в цій організації, а також роль, що надається посадовцю в системі ЄРДР.

3.2. Перевірка здійснюється шляхом звірки з представленими оригіналами
документів.
Відомості про організацію та посаду, що займає особа в цій організації,
підтверджуються копією наказу (засвідченою у встановленому порядку), або
випискою з наказу про призначення на посаду.
3.3. Після перевірки відповідності наданих відомостей вони вводяться до бази
даних ЦСК за допомогою АРМ Реєстратора ПУПК.
Для початку роботи з ПУПК підключити НКІ з власним робочим ключем
ЕЦП, ввести свій логін та пароль доступу до ПУПК.
3.4.

Ведення даних до системи:

3.4.1. Персональні дані реєстраторів та користувачів ЄРДР осіб попередньо
вводяться за допомогою програми «PKI FlexiCRM Personal Data
Accumulator» та зберігаються у xml-файлах.
Для кожної особи формується окремий файл, що має найменування виду
«<Прізвище, ініціали> ССНННННН.xml», де СС – серія паспорту,
НННННН – номер паспорту (наприклад, Товстоног Г.О. НН894334.xml).
Сформовані xml-файли надходять з організацій до регіональних центрів
реєстрації.
3.4.2. Виконати імпорт файлу з відповідним прізвищем та номером в програму
АРМ Реєстратора ПУПК.
Після завантаження даних з файлу програма вимагає перевірити
персональні дані Підписувача та дані про організацію, підрозділ та посаду
Підписувача, а також реквізити наказу про призначення Підписувача на
посаду.
3.4.3. Перевірити дані, занесені до .xml файлу шляхом співставлення з
наданими документами, як зазначено в п. 3.4-3.5,
3.4.4. Якщо заповнені не всі поля, що є обов’язковими в формі вводу ПУПК,
необхідно уточнити їх значення у Підписувача. Якщо Підписувач не
бажає заносити в базу свою адресу допускається відмінити ввід адреси.
3.4.5. Запропонувати Підписувачу обрати парольну фразу для блокування
сертифіката за телефоном та повідомити її шляхом запису у відповідній
графі Заяви.
3.4.6. Ввести парольну фразу у відповідне поле програми і після перевірки всіх
даних закінчити імпорт.
3.4.7. У разі відсутності .xml файла введення даних здійснюється вручну:
3.4.7.1. Ввести персональні дані Підписувача та парольну фразу у АРМ
Реєстратора ПУПК у форму «Фізичні особи».

3.4.7.2. Дані наказу та його скановану копію (за потреби) ввести у форму
«Накази».
3.4.7.3. Для введення Підписувача в систему з відповідною посадою, створити
кадрове завдання (кнопка «Призначити на посаду» на вкладці
«Кадрові завдання»).
3.4.7.4. Після виконання підсистемою ПУПК кадрового завдання, Підписувач,
в якості посадової особи, з’явиться в формі «Посадові особи».
3.5. Вставити НКІ, призначений для видачі Підписувачу, в USB-порт
комп’ютера.
3.6. Для створеної посадової особи, створити користувача ЕЦП (за допомогою
кнопки «Додати» на вкладці «Користувачі ЕЦП»).
В цій формі із списку підтримуваних НКІ обирається його тип та ПУПК
визначає його ідентифікаційний номер (поле «Зареєструвати ключовий носій
для користувача»). НКІ заноситься в «Журнал видачі носіїв ключової
інформації» із зазначенням ідентифікаційного номера.
3.7. В АРМ Реєстратора ПУПК в формі «Користувачі ЕЦП» сформувати запит
на стартовий сертифікат.
ПУПК відправляє запит електронними засобами в ЦСК.
3.8. Після видання сформованого стартового сертифіката Підписувача за
допомогою АРМ реєстратора роздрукувати два паперових екземпляра
стартового сертифіката.
Роздруковані паперові сертифікати обов’язково візуються Підписувачем.
Один екземпляр видається Підписувачу, один залишається у «Справі
підписувача ЦСК».
3.9. Видати Підписувачу НКІ зі стартовими ключами, надати до підпису
«Журнал видачі носіїв ключової інформації». Повідомити тимчасовий пароль
доступу до контейнеру зі стартовими ключами.
3.10. Видати Підписувачу технологічний НКІ, проінструктувати про порядок
генерації робочих ключів та зміну паролю доступу та направити до
відокремленого комп’ютера для виконання генерації. Технологічний носій
повинен візуально відрізнятись від особистого носія Підписувача для
запобігання компрометації особистого ключа (для прикладу на носіях
GOODRAM, які ми вам надали достатньо зняти металевий тримач і
використати його в якості технологічного носія, або взяти будь-яку іншу
флешку).
3.11. Після генерації Підписувачем робочих ключів отримати від нього
технологічний носій з записаним на нього запитом на формування робочого

сертифіката, передати носій адміністратору реєстрації для засвідчення та
відправлення в ЦСК.
3.12. Провести інструктаж Підписувача про правила поводження з ключовими
документами та носіями, отримати від нього підпис в «Журналі ознайомлення з
правилами поводження з ключовими документами і носіями» та видати копію
«Інструкції щодо поводження з ключовими документами і носіями».
3.13. Після проведення в ЦСК формування робочого сертифіката Підписувача
отримати в адміністратора реєстрації технологічний носій з робочим
сертифікатом Підписувача, направити Підписувача до відокремленого
комп’ютера для введення в дію його робочих ключів.
3.14. Сформувати «Справу підписувача ЦСК», до якої додається:
 оригінал заяви на проведення реєстрації, генерації ключів електронного
цифрового підпису та формування посиленого сертифіката відкритого
ключа ЕЦП
 засвідчена копія паспорта Підписувача;
 виписка з наказу про призначення Підписувача на посаду;
 засвідчена копія службового посвідчення (опціонально);
 друкована копія сертифікату.
Справі присвоюється номер, який формується наступним чином НННН-К,
де НННН – порядковий номер справи за наскрізною нумерацією (будь-яка
кількість знаків), К – код організації, до якої належить Підписувач.
Код організації обирається відповідно до такого переліку:
Орган внутрішніх справ (ОВС)

– 1;

Орган безпеки

– 2;

Орган, що здійснює контроль
податкового законодавства

за

додержанням
– 3;

Прокуратура

– 4;

Орган державного бюро розслідувань

– 5.

3.15. Справу Підписувача зареєструвати в «Журналі обліку справ підписувачів
ЦСК» та передати на зберігання.
3.16. Справи підписувала повинні зберігатися у залізній шафі, що знаходиться
в приміщенні центру реєстрації.

