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Перелік умовних позначень та скорочень
Для зручності у цій Інструкції використані скорочення та умовні позначення, перелік яких
описано у таблиці нижче.
Таблиця Перелік умовних позначень та скорочень
Скорочення
Головна сторінка
Система
ГО
РСМ
ЄДРПОУ

Опис
Веб-ресурс (сайт) «Реєстр громадських об’єднань», який загружається
відповідною URL адресою та відображається на екрані користувача
Веб-ресурс «Реєстр громадських об’єднань»
Громадські об’єднання
Реєстр суб’єктів Мін’юсту
Ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій
України.

за

Позначення та виділення використовуються відповідно до наведених нижче правил:


назви сторінок, блоків, вкладок та полів введення даних виділяються жирним шрифтом і
беруться в лапки (наприклад, сторінка «Пошук громадського об’єднання», поле
«Найменування громадського об’єднання»);



назви кнопок беруться у квадратні дужки й виділяються жирним шрифтом (наприклад,
кнопка [Пошук]).

В інструкції використовуються елементи дизайну.
Так оформлюються зауваження – важлива додаткова інформація щодо пункту, який
описується.

Таким чином оформлюються попередження про ситуації, яких треба уникати або звернути
на них увагу під час роботи з програмою.
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1 Загальні принципи роботи з веб-ресурсом
1.1 Призначення Системи
«Реєстр громадських об’єднань» – це публічний веб-ресурс, який надає можливість користувачам
Системи отримувати інформацію з Реєстру суб’єктів Мін’юсту, шляхом здійснення пошуку
відомостей про зареєстровані громадські об’єднання, перегляду та друку знайдених реєстраційних
записів.
Система надає можливість користувачу працювати операцією пошуку громадських об’єднань.

1.2 Особливості інтерфейсу Системи
Веб-ресурс «Реєстр громадських об’єднань» підтримує стандартний інтерфейс, прийнятий для
роботи з веб-браузерами. Користувач повинен бути ознайомлений з правилами роботи веббраузера, тому у цьому розділі будуть описані лише особливості інтерфейсу Системи.
Основні операції Системи відображаються на веб-сторінці (Рисунок 1.1) у вигляді текстових
гіперпосилань (навігаційне меню).

Рисунок 1.1 Навігаційне меню Системи

Перехід між документами (веб-сторінками), фрагментами веб-сторінки та робота з навігаційним
меню реалізується шляхом натискання лівої кнопки миші на відповідний елемент чи текстове
гіперпосилання. Можливість активації даного переходу засвідчується зміною вказівника миші на
знак «
» (вигляд вказівника миші залежить від налаштувань операційної системи комп’ютера
користувача).
Швидкій перехід між документами Системи виконується за допомогою: головного навігаційного
меню; текстових гіперпосилань; кнопок «
», «
» веб-браузера.
Інформаційні поля введення даних поділяються на обов’язкові та необов’язкові. Обов’язковість
заповнення того чи іншого поля зазначається у вигляді червоної зірки « » (Рисунок 1.2), яка
одразу відобразиться біля відповідного поля після невдалої спроби виконання операції.

Рисунок 1.2 Помилка введення даних: відсутні дані в обов’язкових полях

Усі загальні інформаційні поля внесення даних мають певні вимоги та особливості внесення
інформації. Якщо умови не виконані й інформація містить некоректні дані, в Системі спрацює
перевірка внесення даних й з’явиться інформаційне повідомлення про помилку. Також
інформаційні повідомлення відображаються, інформуючи користувача щодо результатів
виконання операції пошуку та інше (Рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 Інформаційне повідомлення
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2 Початок роботи з Системою
2.1 Відкриття веб-сторінки
Щоб розпочати роботу з веб-сторінкою «Реєстр громадських об’єднань», необхідно в полі адреси
веб-браузера ввести URL адресу Системи. Після цього у робочому полі веб-браузера активується
головна (стартова) сторінка (Рисунок 2.1).

2.2 Головна сторінка Системи
2.2.1 Основні елементи головної сторінки
Головна сторінка «Реєстр громадських об’єднань» (Рисунок 2.1) складається з декількох
основних елементів: заголовка, навігаційного меню, робочого поля (Таблиця 2.1).
Таблиця 2.1 Елементи головної сторінки
Елемент сторінки
Заголовок
Навігаційне меню
Робоче поле

Опис
Містить назву сайту
Містить команди, завдяки яким доступні операції Системи
Відображається певна інформація форми Системи

Рисунок 2.1 Головна сторінка Системи
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2.2.2 Навігаційне меню
Пункти та підпункти навігаційного меню Системи відображаються у вигляді текстових
гіперпосилань. Призначення пунктів і підпунктів навігаційного меню представлено в таблиці
нижче (Таблиця 2.2).
Таблиця 2.2 Пункти та підпункти навігаційного меню
Назва меню

Дія, що відповідає підпункту

Пошук громадських об’єднань

Відкриття форми пошуку громадських об’єднань

Допомога

Відкриття форми з координатами відділу технічної підтримки
веб-ресурсу

2.3 Захист від автоматичних систем накопичення інформації
У Системі передбачена функція забезпечення безпеки прав доступу та охорони даних від
стороннього проникнення на веб-сайт. Для цього використовується система автоматичної тестревізії, яка забезпечує ідентифікацію користувача та його розпізнавання: людина чи комп’ютер.
Дана система використовується для запобігання циклічних запитів до сайту.
При автоматичному блокуванні роботи Системи з’явиться веб-сторінка з повідомленням:
«Забагато запитів, занадто швидко. Можлива DOS атака». Для того, щоб користувачу
повернутися до роботи з веб-сайтом, слід зачекати певний час, доки з серверу надійде інформація
щодо розблокування роботи з Системою.

2.4 Можливі помилки роботи веб-ресурсу
У випадку тимчасової відсутності зв’язку веб-ресурсу з базою даних, в якій зберігаються всі
реєстраційні дані та у видатку сервісних робіт, з’явиться повідомлення, яке інформуватиме
користувача про тимчасову неможливість роботи з системою : «Вибачте, на сайті проводяться
регламентні роботи. Завітайте, будь ласка, пізніше».
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3 Пошук громадських об’єднань
Операція надає можливість пошуку записів про громадські об’єднання в Системі за певними
пошуковими атрибутами.

3.1 Пошук даних
Щоб викликати операцію пошуку записів про громадські об’єднання необхідно на головній
сторінці в навігаційному меню вибрати пункт «Пошук громадських об’єднань», після чого
з’явиться форма «Пошук громадських формувань» (Рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 Форма пошуку громадських об’єднань

На формі містяться дві вкладки: «Параметри пошуку», призначена для введення атрибутів
пошуку; «Результати пошуку» призначена для відображення результатів пошуку даних.
Опис полів параметрів пошуку наведено в таблиці нижче.
Таблиця 3.1 Призначення полів блоку «Параметри пошуку»
Назва стовпця

Найменування громадського
об’єднання

Реєстраційний номер запису
ЄДРПОУ

Номер (блок «Відомості про
свідоцтво»)

Опис
Скорочене або повне найменування громадського об’єднання,
найменування іноземною мовою.
Можливе введення даних: [англійські літери],[російські літери],
[українські літери], [0…9], [лапки], [дужки], [апостроф], [пробіл],
[«-», «\», «N», «№», «@», «#», «$», «;», «:», «%», «?», «*», «_», «+»,
«/», «~», «^», «&», «!», «{», «}», «[», «]», «.», «,», «=»].
Самостійний параметр.
Реєстраційний номер запису в РСМ. Самостійний параметр.
Якщо в дане поле внесено дані, то всі інші параметри пошуку не
враховуються.
ЄДРПОУ реєстраційного запису громадського об’єднання. Може
містити 8 цифр. Самостійний параметр.
Номер свідоцтва громадського об’єднання.
Пошук виконується лише серед свідоцтва, виданих до 01.01.2013
року.
Можливе введення даних: [англійські літери],[російські літери],
[українські літери], [0…9], [лапки], [дужки], [апостроф], [пробіл],
[«-», «\», «N», «№», «@», «#», «$», «;», «:», «%», «?», «*», «_», «+»,
«/», «~», «^», «&», «!», «{», «}», «[», «]», «.», «,», «=»].
Самостійний параметр.
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Назва стовпця
Дата видачі (блок «Відомості про
свідоцтво»)
ЄДРПОУ засновника (юридична
особа)
Регіон (блок «Місцезнаходження»)
Район (блок «Місцезнаходження»)
Населений пункт (блок
«Місцезнаходження»)

Вулиця, будинок (блок
«Місцезнаходження»)

Статус (блок «Додаткові
параметри пошуку»)
Спрямованість (блок «Додаткові
параметри пошуку»)
Вид (блок «Додаткові параметри
пошуку»)

Опис
Дата видачі свідоцтва громадського об’єднання, у форматі
«чч.мм.рррр». Самостійний параметр.
Введена дана не може бути:
− бути більшою, ніж поточна календарна дата;
− меншою, ніж дата «01.01.1800».
ЄДРПОУ засновника, юридична особа. Може містити 8 цифр.
Самостійний параметр.
Регіон місцезнаходження реєстратора ГО. Вибір значення зі
списку. Самостійний параметр.
Район місцезнаходження реєстратора ГО. Вибір значення зі
списку. Поле є обов’язкове, при вказаному значення регіону або
вулиці й будинку. Самостійний параметр.
Населений пункт місцезнаходження реєстратора ГО. Вибір
значення зі списку. Самостійний параметр.
Назва вулиці на номер будинку місцезнаходження реєстратора ГО.
Поле є обов’язкове, при вказаному значення регіону.
Можливе введення даних: [англійські літери],[російські літери],
[українські літери], [0…9], [лапки], [дужки], [апостроф], [пробіл],
[«-», «\», «N», «№», «@», «#», «$», «;», «:», «%», «?», «*», «_», «+»,
«/», «~», «^», «&», «!», «{», «}», «[», «]», «.», «,», «=»].
Самостійний параметр.
Статус громадського об’єднання. Вибір одного або декількох
значень зі списку (біля вибраного значення слід встановити
позначку ). Додатковий параметр.
Спрямованість громадського об’єднання. Вибір одного або
декількох значень зі списку (біля вибраного значення слід
встановити позначку ). Додатковий параметр.
Вид громадського об’єднання. Вибір одного або декількох значень
зі списку (біля вибраного значення слід встановити позначку ).
Додатковий параметр.

Пошук даних здійснюється за одним з самостійних параметрів або з комбінацією самостійного та
додаткових параметрів.
Щоб здійснити пошук запису необхідно:
1. Задати потрібні параметри пошуку та, якщо є така необхідність, встановити додатковий
фільтр пошуку реєстраційних записів.
2. Натиснути кнопку [Пошук].
Під час пошуку перші три символи в слові не повинні бути «%» або «_».

Правила пошуку даних наведено в додатку (Додаток А Правила пошуку громадських об’єднань за
назвою).
Для очищення полів з атрибутами пошуку та встановлення нового значення необхідно натиснути
кнопку [Очистити].

3.2 Результати пошуку
Як результат успішного пошуку записів про громадські формування за заданими атрибутами,
після натискання кнопки [Пошук], на вкладці «Результати пошуку» з’явиться таблиця знайдених
даних (Рисунок 3.2).
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Рисунок 3.2 Результати пошуку

Призначення стовпців таблиці результатів пошуку описано в таблиці нижче (Таблиця 3.2).
Таблиця 3.2 Призначення стовпців таблиці результатів пошуку
Назва стовпця
<Стан>
Реєстраційний номер запису в
Єдиному реєстрі
Стан
Повне найменування (Скорочене
найменування)
Номер та дата видачі
свідоцтва\дубліката свідоцтва
Дата реєстрації

Опис
Поле без назви, зазначення поточного стану запису у вигляді
піктограми.
Номер, який було присвоєно громадському формуванню під час
реєстрації в Єдиному реєстрі
Поточний стан реєстраційного запису.
Повне чи скорочене найменування громадського формування.
Номер свідоцтва чи дубліката свідоцтва. Дата видачі свідоцтва чи
дубліката свідоцтва, у форматі «чч.мм.рррр».
Дата легалізації чи реєстрації громадського формування, у форматі
«чч.мм.рррр гг:хх:сс».

Для перегляду більш детальної інформації про реєстраційний запис, слід у таблиці результатів
пошуку натиснувши символ « », який розміщений біля поля «Реєстраційний номер запису в
Єдиному реєстрі» (Рисунок 3.3).
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Рисунок 3.3 Перегляд повних даних, зазначених у стовбці таблиці

Для перегляду інформації певних інформаційних полів необхідно натиснути кнопку [

].

Загальна кількість знайдених записів відображається у полі "всього знайдено записів".
Якщо за результатами пошуку кількість знайдених записів перевищує 500, то з’явиться
повідомлення : «Кількість знайдених записів перевищує 500, уточніть параметри пошуку».
Якщо за результатами пошуку дані незнайдені, то з’явиться повідомлення: «За вказаними
параметрами пошуку в Єдиному реєстрі інформація відсутня».
На вкладці «Результат пошуку» у таблиці з переліком знайдених громадських об’єднань є
можливість відсортувати інформацію за значенням будь-якого стовпця таблиці. Для сортування
знайдених записів про громадське об’єднання, слід підвести вказівник миші до назви відповідного
стовпця та натисніть ліву кнопку миші. Сортування значень стовпців відбувається за абеткою, від
А до Я, по першій літері в полях з текстовими відомостями, та від найменшого до найбільшого
значення номеру або дати.
Для зворотного сортування громадських формувань (від Я до А, від найбільшого до найменшого
значення), слід повторно натиснути на назві стовпця.
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4 Зв’язок з відділом технічної підтримки веб-ресурсу
Для того, щоб зв'язатися з адміністратором чи черговим інженером веб-ресурсу, необхідно на
головній сторінці сайту, в навігаційному меню, вибрати пункт «Допомога», після чого з’явиться
форма «Допомога» (Рисунок 4.1) з відповідними координатами.

Рисунок 4.1 Координати зв’язку з відділом технічної підтримки веб-ресурсу

Для перегляду основних правил пошуку даних на сайті, слід натиснути на текстове
гіперпосилання «Правила пошуку інформації на сайті», після чого відкриється відповідна
сторінка.
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Додаток А Правила пошуку громадських об’єднань за назвою
Для пошуку даних ГО за їх назвою, в Системі встановлено певні правила, а саме:
1. У полі «Найменування громадського об’єднання» необхідно зазначити повне
найменування або частину повного найменування. Також можливий пошук за скороченим
найменуванням громадського об’єднання.
2. Найменування може складатися з літер української, російської чи англійської абетки, цифр
та деяких символів ( «@», «№», «!», «?» тощо).
3. Під час пошуку за найменуванням громадського об’єднання:
3.1. Будуть знайдені всі громадські об’єднання, у яких присутні всі слова, зазначені в
пошуковому полі «Найменування громадського об’єднання».
3.2. Порядок слів і регістр літер, введених до пошукового поля, є несуттєвими.
3.3. Під час пошуку літери «Е», «е», «Ё», «ё» вважаються тотожними.
3.4. Деякі символи, внесені до пошукового поля, ігноруються (тобто не впливають на
результат пошуку). Такими символами, що ігноруються, є: «!», «№», «;», «:», «?»,
«*»,«(», «)», «+», «/», «~», «^», «&», «-», «|», «'», «{», «}», «[», «]», «\», « « », « » », «"»,
«„», «”», «'», «`», «’'», «—», зайві пробіли (більше одного поспіль).
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