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Перелік передбачених модифікацій ММ
1. Розширення системи логування
2. Авторизація, реєстрація
3. Стабілізація роботи
4. Користувацький інтерфейс
5. КОАТУУ
6. АВЗ
7. Лабораторія
8. Адміністратор
9. Інші модифікації



Пріоритетні завдання:

1. Виконання стабілізаційних робіт: 
a. Оновлення середовища виконання, бібліотек та модулів
b. Розробити контроль повторного запуску ММ при падіннях

2. Розширення системи логування – перелік робіт для подальшої
інтеграції, серед яких зокрема:
a. Процесінгову систему Держпродспоживслужби (ДПСС)
b. Національна база даних результатів лабораторних

досліджень (НБДРЛД)



Наступний етап:

1. Користувацький інтерфейс, а саме:
a. Адаптувати АВЗ відповідно до Наказу №490»
b. КОАТУУ: оновити та адаптувати перелік територіальних одиниць та їх

структуру
c. Лабораторія: встановити обмежуючі умови таким чином, щоб формат 

введення значень був однотипним
d. Адміністратор: забезпечити функціонал по керуванню обліковими

записами з доступом відповідно до рівня адміністратора
e. регулярне і автоматичне сканування бази даних ММ на предмет 

результатів дослідження зразків на наявність інгібіторів. При 
виявленні позивних результатів негайне створення електронного
листа для операторів ринку, за якими зразки мають позитивний
результат, а також негайне сповіщення відповідальному районному і 
обласному інспектору (пункт меню «Повідомлення»).



Державний адміністратор

Представник Держпродспоживслужби, який допомагає головному 
інспектору в управлінні користувачами, конфігурацією основних
налаштувань тощо

Адміністратор відповідає за управління користувачами Молочного 
Модуля.

ТИМЧАСОВО: відповідає за реєстрацію уповноваженої Лабораторії
у Молочному Модулі



Для реєстрації фахівця/ів Головного управління, що матиме/уть доступ до результатів 
лабораторних досліджень операторів ринку та аналітичну інформацію щодо показників 
критеріїв сирого молока (користувач «Обласний інспектор»):

Листом щодо участі в Програмі контролю сирого молока на ІТ-платформі «Молочний
модуль» на Держпродспоживслужбу необхідно надати інформацію:

• ПІБ, посада
• Контактний номер телефону
• Контактна електронна адреса (виключно та, що використовується для авторизації

в Головній Системі Держпродспоживслужби).



Для реєстрації фахівця Головного управління Держпродспоживслужби в області, який 
допомагає інспектору в управлінні користувачами (здійснює реєстрацію операторів ринку 
та делегатів відбору зразків в області (користувач «Адміністратор» – 1 особа):

Листом щодо участі в Програмі контролю сирого молока на ІТ-платформі «Молочний
модуль» на Держпродспоживслужбу необхідно надати інформацію:

• ПІБ, посада
• Контактний номер телефону
• Контактна електронна адреса (виключно та, що використовується для авторизації

в Головній Системі Держпродспоживслужби).



Для реєстраціїфахівця/ів управліньГоловного управління, що матиме/уть доступ до 
результатів лабораторних досліджень операторів ринку та аналітичну інформацію щодо
показників критеріїв сирого молока (користувач «Районний інспектор»): 

Листом щодо участі в Програмі контролю сирого молока на ІТ-платформі «Молочний
модуль» на Держпродспоживслужбу необхідно надати інформацію:

• ПІБ, посада
• Контактний номер телефону
• Контактна електронна адреса (виключно та, що використовується для авторизації

в Головній Системі Держпродспоживслужби).



Для реєстрації уповноваженої Лабораторії, що проводить дослідження зразків сирого 
молока та вносить результати досліджень (до моменту повної інтеграції ММ з 
Головною інформаційною системою Держпродспоживслужби) (користувач «Лабораторія» –
1 особа):

Листом щодо участі в Програмі контролю сирого молока на ІТ-платформі «Молочний
модуль» на Держпродспоживслужбу необхідно надати інформацію:

• Повна назва лабораторії
• Код КОАТУУ
• ЄДРПОУ
• Контактний номер телефону
• Контактна електронна адреса
• Повна адреса
• Поштовий індекс
• Методи досліджень:

• ЗБЗ (вказати)
• КСК (вказати)
• ІНГ (вказати)
• ТЗ (вказати)



Дякую за увагу!


