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Інтерфейс інформаційно-аналітичної системи «Переселенці»  розробляється на український мові.  

 

Етап 1 

 Розробка Картки ВПЛ . ВПЛ-Внутрішні переміщені особи, введення первинної інформації при 

реєстрації людини в  довідник. 

  Реквізити: (послідовності дотримуємося, при переході таблиці) 

1. Дата створення картки, за замовчуванням поточна дата. 

2. Період - проставляються автоматично з дати створення картки, місяць / рік. 

3. ПІБ - прізвище ім'я по батькові - НЕ періодичний реквізит, три окремих поля. 

4. Номер телефону - формат +380 далі дев'ять символів, при необхідності можливе ручне коректування 

коду. Для передачі даних з EX необхідно додавати міжнародний стандарт +380. 

5. Вразливість - довідник - найменування 100 символів, таблична частина, можливості вибору кількох 

елементів. 

6. Стать - перерахування м / ж. 

7. Вік - вікова група перерахування інтервал, проставляється автоматично за датою народження. 

Інтервали в перерахування: 0-4,5-11,12-17,18-59,60 + 

8. Область Прибуття - довідник -30 символів. 

9. Область проживання - довідник, 30 символів (окремий довідник) 

10. Населений пункт - текстове поля 150 символів. 

11. Коментарі - 2000 символів. 

12. Співробітник Дк- посилання на довідник співробітники, ПІБ 

Які вводять КАРТКУ ВПЛ заповнюється автоматично після авторизації користувача. 

13. Файли - прикріплення масове і по одному документу. 

 

Перевірка під час запису на заповнення всіх полів крім 9, 13, 14. 

У реєстрі довідника - відображаються всі поля, у зазначеній послідовності, вивести гарячі фільтри по 

всіх полях, крім коментаря. 

 

Етап 2 

Розробка документу Первинна правова допомога 

1. Код внутрішній 

2. Дата 

3. Період - проставляються автоматично з дати створення документа, місяць / рік. 

4. ПІБ - посилання на довідник 

5. Співробітник ДК - посилання на довідник співробітники, ПІБ - заповнюється автоматично після 

авторизації 

6. Номер телефону - заповнюється при виборі ПІБ (підтягувати, треба перевіряти і мати можливість 

додати документ вручну) 

7. Форма Надання консультації - посилання на довідник (код / найменування) 

8. Суть Звернення - посилання на довідник (код / найменування) - п. 12 (Житлові, земельні та 

майнові питання) закинути в 7 + п.11 (Єдність сім`ї) закинути в 4 

9. Результат - посилання на довідник (код / найменування) Забрати Надано консультацію не 

правового характеру 

10. Коментарі - 2000 символів 

11. Вразливість - посилання на довідник, заповнюється при виборі ПІБ. 

12. Стать - заповнюється при виборі ПІБ 

13. Вiк - заповнюється при виборі ПІБ 

14. Область Прибуття - заповнюється при виборі ПІБ 

15. Область проживання - заповнюється при виборі ПІБ 

16. Населений пункт - заповнюється при виборі ПІБ 

17. Вкладка файли - прикріплення масове і по одному документу ( «ПАПКА КЛІЄНТА»). 

Обов'язкові всі поля, крім 10, 17 

У реєстрі документа дотримується послідовність як в Технічному завданні 

При переході по полях послідовність теж дотримується ТАБ, Enter. 
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Етап 3 

Розробка документу Вторинна правова допомога . Документ не може бути сформований, якщо немає 

документа Первинна правова допомога. 

1. Код внутрішній 

2. Дата 

3. Період - проставляються автоматично з дати створення документа, місяць / рік. 

4. ПІБ - посилання на довідник 

5. Співробітник ДК - посилання на довідник співробітники, ПІБ –заповнюється автоматично після 

авторизації 

6. Суть Звернення - посилання на довідник (код / найменування) п. 12 (Житлові, земельні та майнові 

питання) закинути в 7 + п.11 (Єдність сім`ї) закинути в 4 

7. Результат - посилання на довідник (код / найменування) Забрати: Надано консультацію не 

правового характеру 

8. Суть справи - посилання на довідник (код / найменування)) ДОВІДНИК: 

 

• Факт народження 

• Факт смерті 

• Факт родинних стосунків 

• Факт проживання 

• Інший факт 

• Реєстрація ВПО 

• Адресна допомога 

• Інша соціальна допомога 

• Пенсія (незалежно від довідки) 

• Пенсія (пільговий стаж) 

• Пенсія (інше) 

• Спадкові права 

• Виборчі права 

• Компенсації за зруйноване житло 

• Інше (вписати в коментарі) 

 

 

9. ПІБ (назва) відповідач - посилання на довідник (код / найменування) (не може бути довідника , але 

можливість підтягти інформацію) - текстове поле 100 символів 

10. Дата Звернення до суду - місяць рік 

11. ДАТА ЗВЕРНЕННЯ В ДК - місяць рік 

12. Судовий збір - посилання на довідник (код / найменування) ДОВІДНИК: 

• Звільнений за клопотанням 

• Звільнений за законом 

• Заявником 

• За проектом ДК 

• Інше (Записати в коментарі) 

13. Наявність Дозволу УВКБ - Довідник: 

"-" –НЕ ПИТАЛИ ДОЗВОЛУ  У УВКБ; 

YES - ПИТАЛИ І ДАЛИ (прикріплюється ДОКУМЕНТИ); 

NO - ПИТАЛИ І НЕ ДАЛИ (прикріплюється ДОКУМЕНТИ). 

14. Очікує рішення суду 1 інстанції - текстове поле 150 

15. Очікує рішення суду 2 інстанції - текстове поле 150 

16. Очікує рішення суду 3 інстанції - текстове поле 150 

17. Фінальне рішення позитивне (вступило в законну силу) - текстове поле 150 

18. Фінальне рішення негативно (вступило в законну силу) - текстове поле 150 

19. Рух по справі (Коментарі) - текстове поле 150 

Кількість інтервенцій - Вкладки ДАТИ СУДОВИХ ДІЙ + коментар + МОЖЛИВІСТЬ 

прикріпити ДОКУМЕНТИ В ПАПКУ КЛІЄНТА СО точні посилання), всі документи / скани 

прикріплені в документах, автоматично відображаються в Картці ВПЛ 
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20. Номер телефону - заповнюється при виборі ПІБ 

21. Стати - заповнюється при виборі ПІБ 

22. Вiк - заповнюється при виборі ПІБ 

23. Область Прибуття - заповнюється при виборі ПІБ 

24. Область проживання - заповнюється при виборі ПІБ 

25. Населений пункт - заповнюється при виборі ПІБ 

26. Вразливість - посилання на довідник, заповнюється при виборі ПІБ. 

27. Коментарі - 2000 символів 

Вкладка файли –прикріплення масове і по одному документу. всі документи / скани прикріплені в 

документах, автоматично відображаються в Картці ВПЛ 

28. Обов'язкові все поля, крім 10, 17 

У реєстрі документа дотримується послідовність як в тз. 

При переході по полях послідовність теж дотримується ТАБ, Enter 

  

Етап 4 

Розробка документу ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ В БВПД . Документ не може бути сформований, якщо 

немає документа Первинна правова допомога. Зробити можливим вводити на підставі документа 

Первинна правова допомога. 

1. Код внутрішній 

2. Дата 

3. ПІБ - посилання на довідник 

4. Номер телефону - заповнюється при виборі ПІБ (підтягувати, АЛЕ ТРЕБА ПЕРЕВІРЯТИ І МАТИ 

МОЖЛИВІСТЬ ДОДАТИ в документ вручну) 

5. Суть Звернення - посилання на довідник (код / найменування) 

6. Дата Звернення в центр БВПД - реквізит Дата 

7. вторинному допомога - посилання на документ 

8. Коментарі - 2000 символів 

9. Результат - посилання на довідник (код / найменування) 

10. Регіон - текстове поле 

11. Співробітник ДК - посилання на довідник співробітники, ПІБ заповнюється автоматично після 

авторизації та створення документа 

12. Вкладка файли. 
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Етап 5 

Розроблення Статистичних звітів 

 

 

Форма 1 
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Форма 2 

 
 

 

Всі документи і довідники в базі може видаляти тільки користувач з адміністративними  правами. 

Решта користувачів можуть тільки позначати на видалення документи. Елементи Довідника Картка 

ВПЛ - не можна видаляти взагалі, і позначати на видалення, якщо елемент довідника використовувався 

в будь-якому документі. 

 

 

 

Етап 6 

Розробка документу «Навчання» 

1. Код внутрішній 

2. Дата 

3. Співробітник ДК - посилання на довідник співробітники, ПІБ заповнюється автоматично після 

авторизації та створення документа 

 

1. Захід - (захід) -тестове поле 500 символів. 

2. Форма заходу - довідник, містить: 

 

• Вид заходу - перерахування 

1. Community 

2. Розвиток потенціалу 
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• Назва - текстове поле 100 символів 

• Форма регістрації - довідник (код / назва) 

• Місто - текстове поле 50 символів. 

• Склад групи - таблична частина, посилання на довідник індівіді 

• Індивіди - довідник містить: Стать, Вік - вікова Група перерахування інтервал, телефон, 

НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ (ЯКЕ підтягується, ЯКЩО ВЖЕ БУЛИ УЧАСНИКИ З НЕЇ), коментарі. 

 

3. Вкладка файли - прикріплення масове і по одному документу. 

 

Court cases - звіт заповнюється на підставі документів Вторинна правова допомога 

• Співробітник ДК 

• ПІБ 

• Стать 

• Вiк 

• Область Прибуття 

• Область проживання 

• Суть Звернення 

• Наявність Дозволу УВКБ 

• Судовий збір 

• Місяць Звернення до суду 

• Місяць ЗВЕРНЕННЯ В ДК 

• Рух по справі –групування  

• Очікує рішення суду 1 інстанції (коментар + дата) 

• 29. Очікує рішення суду 2 інстанції 

• 30. Очікує рішення суду 3 інстанції 

• вступило в законну силу 

• Коментарі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


