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Вступ.
1.1 Про «Персональний кабінет суб’єкта» системи «Ветконтроль».

Програмний модуль «Персональний кабінет суб’єкта» автоматизованої
системи контролю вантажів та електронного документообігу «Ветконтроль» (надалі
Персональний кабінет суб’єкта) забезпечує оперативне отримання інформації для
користування організаціями (або її представникам) що пройшли реєстрацію та
оформили договори з Південно-Західною регіональною службою державного
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті
та дає змогу самостійно контролювати процеси щодо оформлених договорів,
рахунків, довідок та вантажів. Доступ до Персонального кабінету суб’єкта
здійснюється через Інтернет сайт Південно-Західної регіональної служби
(www.vetcontrol.org.ua), включаючи доступ до бази офіційної нормативної
документації.
1.2 Призначення «Персонального кабінету суб’єкта».
«Персональний кабінет суб’єкта» призначений для:
 Одержання інформації про оформлені договори із регіональною службою;
 Одержання інформації про оформлені рахунки;
 Одержання інформації про оформлені довідки;
 Одержання інформації про оформлені акти;
 Контролю процесу оплат щодо оформлених вантажів;
 Забезпечення доступу до нормативної документації;
 Забезпечення доступу до інформації МЄБ;
 Забезпечення
доступу
до
інформації
по
країнам
(документи,заборони;сертифікати інше);
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Отримання доступу до персонального кабінету суб’єкта.
2.1 Отримати доступ до сайту.

Використовуючи Інтернет - браузер «FireFox» потрібно зайти на головну
сторінку сайту Південно-Західної регіональної служби державного ветеринарносанітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті
www.vetcontrol.org.ua. Для отримання доступу до персонального кабінету потрібно
натиснути кнопку «Персональний кабінет суб’єкта». (Малюнок1).
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Малюнок 1. Головна сторінка сайту.

2.2 Авторизація.
Для забезпечення санкціонованого доступу до Персонального кабінету
суб’єкта і отримання інформації, яка зберігається у системі, передбачено механізм
авторизації користувачів.
Перед авторизацією обов’язково переконатися у коректному налаштуванні
браузера, що позначається зеленим квадратиком поруч з відповідним
налаштуванням. Квадратик
жовтого кольору може вказувати на некоректну
настройку відповідно назві типу налаштування або на не виконану дію (наприклад:
не виконана авторизація. Малюнок 2).

Малюнок 2. Налаштування.

Для підключення до інформаційної бази, користувач повинен ввести у полі
«Введіть Логін» свій логін (ім’я) та ввести у полі «Введіть пароль» - свій пароль.
(Малюнок 3). (Доступ для співробітників організації надається адміністрацією
регіональної служби після укладання додаткової угоди до діючого договору.)
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Малюнок 3. Авторизація.

Після введення ім’я (логін) та паролю потрібно натиснути мишкою на кнопку
«Вхід».
2.3 Головна сторінка «Персонального кабінету суб’єкта».
В даному випадку розглянемо приклад використання «Персонального кабінету
суб’єкта» для отримання інформації по організації ТОВ «Сфера».
2.3.1

Основні інформаційні панелі.

Після успішного проходження перевірки, користувачу відкривається головна
сторінка «Персонального кабінету суб’єкта», яка містить інформацію про - назву
організації, головне меню програми, детальну інформацію щодо зареєстрованих
договорів, укладених з Південно-Західною регіональною службою державного
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті
у вигляді таблиць та швидку настройку для відображення потрібної інформації, яка
розташована на лівій панелі (Малюнок 5).

Малюнок 5. Персональний кабінет суб’єкта – головна сторінка.
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2.3.2

Функціональні кнопки інформаційних таблиць.

Кожна інформаційна таблиця зверху справа містить операційні кнопки для
проведення процедур з вікном (Малюнок 6)

Малюнок 6. Операційні кнопки.

Функціональність вище наведених кнопок описана у Табл. №1
Таблиця 1
Кнопка

Опис функції
кнопка у вигляді верхньої та нижньої зелених стрілок призначення для
оновлення таблиці
кнопка у вигляді трикутничка направленого вгору призначена для
згортання таблиці
кнопка у вигляді трикутничка направленого вниз призначена для
відкриття таблиці (має вигляд після другого натискання мишкою на
попередньо описану кнопку)
кнопка у вигляді віконця призначене для розгортання таблиці на повне
вікно браузера
кнопка у вигляді подвійних віконець призначена для згортання таблиці
до меншого розміру (має вигляд після другого натискання мишкою на
попередньо описану кнопку)
друк документу «Акт звірки розрахунків»

2.4 Панель «Інформація по договорам».
З лівої сторони міститься панель - «Інформація по договорам» та призначена
для включення або відключення відображення інформації відповідних таблиць за
допомогою кнопок-перемикачів. (Позиція «on»- включити відображення відповідної
інформаційної таблиці, позиція «off» - сховати відповідну таблицю. Малюнок 7). При
встановлені параметру лівою кнопкою миші у позицію «off» - виключити, таблиця з
інформацією, яка відповідає назві параметру, відображатися НЕ БУДЕ!!!. Такий
механізм дозволяє користувачу сховати непотрібну на цей момент інформацію з
екрану.
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Малюнок 7.Зміна позицій «on» на «off».
Для більш зручного перегляду інформації на весь екран браузера можна
задіяти механізм «сховати» або «показати» ліву панель за допомогою кнопки у
вигляді трикутничка

розташовану праворуч лівої панелі. (Малюнок 8,9).

Малюнок 7.Сховати ліву панель.

Малюнок 8.Показати ліву панель.
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Користування системою.

3

3.1 Головне меню «Персонального кабінету суб’єкта».
Усі основні команди, які необхідні для управління системою, знаходяться в
головному меню програми (Малюнок 5). Для вибору команди з меню необхідно
встановити курсор на пункті головного меню, після чого відобразиться перелік
розділів (у вигляді підменю) або встановити курсор мишки праворуч від відповідної
назви пункту меню де розташована стрілка
, яка вказує на наявність підменю та
вибрати необхідний розділ лівою кнопкою миші. (Малюнок 10):

Малюнок 10.Розділи головного меню.

Головне меню програми містить наступні розділи (Табл.2) :
Таблиця 2
Головне меню
програми
Документи

Розділ
Договора
Рахунки – фактури
Довідки на адмін. послуги

Пошук
Законодавство

Інформація МЕБ

Інформація по країнам

Інформація по
експортерам
Пошта

Написати АУП Регіональної служби
Написати Адміністратору

Інформаційний зміст
Оформлені договори зі службою за
поточний рік
Оформлені рахунки-фактури для оплати
за послуги за вибраний період
Оформлені Довідки на адмін. послуги за
вибраний період
База нормативної документації
(закони,постанови,накази,розпорядження,
тощо..)
Інформація міжнародного бюро щодо
захворювань на інфекційні хвороби по
країнам
Інформація по окремій країні щодо
переліку заборон на ввезення,погоджені
форми ветеринарних сертифікатів, різні
документи по країні (листи ,накази..)
Список зареєстрованих підприємств
виробників, яким надано право експорту
НЕАКТИВНО!!! (Для отримання доступу до
цієї функціональності потрібно оформити
окрему заявку до Регіональної Служби)
Написати електронний лист до
регіональної служби
Написати електронний лист

«Персональний кабінет суб’єкта»
системи
Довідникова система
Довідка

Заявка розробнику
Про систему «Ветконтроль»
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Адміністратору системи
(Заявку на розробку,пропозицію,тощо…)
Довідник
Заявка на додаткову розробку, пропозиції,
зауваження та інші питання
Коротка ознайомча інформація про
систему «Ветконтроль»

3.2 Перегляд інформації по договорах.
Для отримання інформації по договорам потрібно у головному меню програми
вибрати «Документи», перейти до розділу «Договора» та натиснути ліву кнопку
миші (Малюнок 11). Користувач має змогу переглянути інформацію, щодо стану
оформлених договорів з Південно-Західною регіональною службою державного
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті
відповідно до кожного окремого підрозділу за рік, з відображенням всіх операцій по
договору. Вся інформація міститься у таблицях: «Договора» та «Операції по
договору» (Малюнок 12).

Малюнок 11. Закладка - «Документи», розділу «Договора».

Примітка

Після входу до «Персонального кабінету суб’єкту» на головній сторінці
відображається інформація розділу «Договора»

Малюнок 12. Головна сторінка кабінету -«Договора».
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3.3 Операції по договору.
3.3.1

Робота з таблицею - «Договора»

Детальніша інформація по окремому договору відкривається подвійним
натисканням лівої кнопки миші на договорі в таблиці або на виділену іншим
кольором строку (Малюнок 13).

Малюнок 13.Відкриття інформації по договору.

Детальна інформація відображається у таблиці «Операції по договору»
(Малюнок 14) та містить наступні дані:
 Номер,
 Дата,
 Опис операції (назва документу, або зміст операції)
 Банк (кошти переведені по банку)
 Акт (сума акту виконаних робіт).

Малюнок 14.Вікно з детальною інформацію по договору.

3.3.2

Друк документу «Акт звірки розрахунків».

Персональний кабінет суб’єкта дозволяє самостійно сформувати «Акт звірки
розрахунків» згідно договору та роздрукувати його. Акт формується станом на дату

11

«Персональний кабінет суб’єкта»
його створення з початку поточного року, на підставі оформлених документів по
договору у відповідний період. Друк відбувається після натискання кнопки у вигляді
принтера
у правому верхньому куті таблиці. Далі з’являється вікно «Документ
підготовлено для друку» (Малюнок 15) - натиснувши один раз лівою кнопкою миші
на малюнок принтеру отримуємо завантаження документу у програму «Word».

Малюнок 15.Друк документу

3.3.3

Інформаційна таблиця «Операції по договору»

Для отримання детальної інформації щодо окремої операції (акту або платежу)
по договору, потрібно в інформаційній таблиці «Операції по договору» двічі
клацнути лівою кнопкою миші на вибраній операції (наприклад - аВР №032/223 від
05.01.2015) (Малюнок 16):

Малюнок 16. Операції по договору.

Після чого, у наступній вкладці браузера користувачу відкривається
електронна картка акту виконаних робіт, яка містить закладки «Реквізити
акту»,«Перелік номенклатур» та «Звязки». (Малюнок 17):
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Малюнок 17. Закладки.
3.3.3.1

Закладка «Реквізити акту»

Закладка «Реквізити акту» містить детальну інформацію про реквізити акту на
прикладі аВР № 032/223 від 05.01.2015 (Малюнок 18):
Закладка «Реквізити акту» складається з наступної інформації:
 Вид накладної,
 Організацію,
 Податкову накладну,
 Підрозділ (ветеринарно-санітарного контролю) який
операцію,
 Інформацію про надходження коштів (до якої установи),
 Номер договору,
 Документ про сплату,
 Сума коштів по документу
 Виконавець (ветінспектор)

оформлював

Малюнок 18. Реквізити акту.
3.3.3.2

Закладка – «Перелік номенклатур».

Закладка «Перелік номенклатур» містить детальну інформацію про перелік
наданих послуг на прикладі акту аВР № 032/223 від 05.01.2015 (Малюнок 19)
Закладка «Перелік номенклатур» включає:
 Найменування номенклатури-назва,
 Кількість послуг,
 Ціна без ПДВ
 Сума без ПДВ

«Персональний кабінет суб’єкта»
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Малюнок 19. Перелік номенклатур.

3.3.3.3

Закладка – «Зв’язки».

Закладка «Зв’язки» відображає список карток оформлених вантажів
інспектором ветеринарної медицини відповідно вибраного документу (Малюнках
20).
Наявність цієї інформації дозволяє проконтролювати кількість та дати
оформлення вантажів.

Малюнок 20. Зв’язки.

3.4 Операції по рахункам-фактурам.
3.4.1

Загальна інформація по рахункам.

Для отримання інформації про оформлені «рахунки-фактури», потрібно у
головному меню програми вибрати «Документи», перейти до розділу «Рахункифактури» та натиснути ліву кнопку миші (Малюнок 21).
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Малюнок 21. Розділ «Рахунки - фактури».

Ліва панель розділу «Рахунки-фактури» містить період за який необхідно
відібрати рахунки-фактури (наприклад з 03.02.2015 по 16.11.2015) та натиснути
кнопку «Пошук» (Малюнок 22), в результаті отримуємо таблицю з переліком
рахунків – фактур, яка містить наступну інформацію:
 Номер та дату рахунку,
 Тип рахунку (адмінпослуги, ветпослуги)
 суму коштів,
 ПДВ,
 Доповнення до рахунку,
 Договір,
 Виконавець.

Малюнок 22. Результат пошуку– «Рахунків-фактур»

3.4.2

Електрона картка документу «рахунок-фактура».

Детальну інформацію по рахунку (приклад: рф №032/5 від 20.02.2015) можна
отримати натиснувши двічі ліву кнопку миші на ідентифікаторі рахунку у таблиці
або на виділену іншим кольором строку (Малюнок 23)
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Малюнок 23.Вибір рахунку.

В результаті, у наступній вкладці браузера, відкриється електронна картка
рахунку-фактури, яка містить закладки «Реквізити рахунку»,«Перелік номенклатур».

3.4.2.1

Закладка «Реквізити рахунку»

Закладка «реквізити рахунку» відображає детальну інформацією по рахункуфактурі (Малюнок 24)
та містить наступні параметри:
 Різновид - вид послуг (ветеринарні або адміністративні),
 назву організації,
 підрозділ ветеринарного контролю який видавав рахунок,
 номер та дата оформленого договору ,
 інформацію про кошти (сума,ПДВ,коригування ПДВ)
 дата повної оплати,
 додаткова інформація,
 виконавець.

Малюнок 24.Реквізити рахунку.
3.4.2.2

Закладка «Перелік номенклатур»

Закладка «Перелік номенклатур» містить детальну інформацію про перелік
наданих послуг (Малюнок 25):
 Найменування номенклатури - назва послуги,
 Кількість послуг,
 Ціна послуг (згідно тарифів без ПДВ),
 Сума без ПДВ згідно кількості наданих послуг.

«Персональний кабінет суб’єкта»

Малюнок 25. Перелік номенклатур.

3.5 Операції по Довідкам на адмін. послуги.
3.5.1

Загальна інформація по довідкам.

Для отримання інформації про оформленим довідкам на адміністративні
послуги, потрібно у головному меню програми вибрати «Документи», перейти до
розділу «Довідки на адмін.послуги» та натиснути ліву кнопку миші (Малюнок 26).

Малюнок 26. Розділ «Довідки на адмін. послуги.

Ліва панель розділу «Довідки на адмін.послуги» містить період за який
необхідно відібрати довідки (вибрати наприклад з 03.02.2015 по 16.11.2015) та
натиснути кнопку «Пошук» (Малюнок 27), в результаті отримуємо таблицю з
переліком довідок, яка містить наступну інформацію:
 номер та дату довідки,
 суму коштів та ПДВ,
 дату повернення,
 виконавець.
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Малюнок 27. Список – Довідки на адмін. послуги

Детальну інформацію про довідку можна отримати натиснувши лівою кнопкою
миші двічі на номер (приклад дВР № 032/АП/7 від 05.02.2015) або на виділену
іншим кольором строку. В результаті, у наступній вкладці браузера, відкривається
електронна картка довідки на адмін. послуги, яка містить закладки «Реквізити
акту»,«Перелік номенклатур», «Зв’язки» (Малюнок 28)
3.5.1.1

Закладка «Реквізити акту»

Закладка «реквізити акту» відображає детальну інформацію про акт виконаних
робіт на адміністративні послуги (Малюнок 28) та містить наступні параметри:
 Різновид – вид послуги,
 Організація,
 Податкова накладна,
 Підрозділ,
 Надходження коштів (на чий рахунок),
 Договір,
 Оплачено документом,
 Сума документу,
 ПДВ,
 Коригування ПДВ,
 Виконавець.

Малюнок 28. Довідка на адмін. послуги – реквізити акту
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3.5.1.2
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Закладка «Перелік номенклатур»

Закладка «перелік номенклатур» відображає детальну інформацію про довідку
виконаних робіт. (Малюнок 29) та містить наступні параметри:
 Найменування номенклатури - назва послуги,
 Кількість послуг,
 Ціна послуг без ПДВ,
 Сума без ПДВ.

Малюнок 29. Довідка на адмін. послуги – перелік номенклатур.
3.5.1.3

Закладка «Зв’язки»

Закладка «Зв’язки» відображає список карток оформлених
інспектором ветеринарної медицини згідно довідки. (Малюнок 30)

Малюнок 30. Довідка на адмін. послуги – Зв’язки

вантажів
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4 Нормативно довідкова інформація.
4.1 Розділ «Пошук» головного меню програми
Користувач має змогу переглянути нормативні документи, що мають
безпосереднє відношення до законодавчої бази в галузі ветеринарної медицини
якими ветеринарний інспектор керується при оформлені вантажів. Для отримання
довідкової інформації потрібно у головному меню програми «Пошук» вибрати
потрібний розділ та натиснути ліву кнопку миші один раз (Малюнок 31).
Головне меню програми розділ «Пошук» містить наступні пункти:
 Законодавство
 Інформація МЕБ
 Інформація по країнам

Малюнок 31. «Пошук»

Примітка

4.1.1

Після входу на головну сторінку розділу відображення нормативно
довідкова інформація відбувається автоматично!

Розділ-Законодавство.

Розділ «Законодавство» містить офіційно зареєстровані нормативні документи
різних державних установ та організацій, зокрема в галузі ветеринарної медицини
та іншу документацію що має відношення до оформлення та пропуску вантажів,
підконтрольних ветеринарній службі.
Для перегляду переліку нормативних документів потрібно, в головному меню
програми «Пошук», вибрати розділ «Законодавство» та натиснути один раз лівою
кнопкою миші (Малюнок 32).
Всі документи у розділі розташовані у відповідних групах:
 Закони,
 Положення та постанови,
 Накази,
 Інструкції.
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Малюнок 32. Законодавство .

Згідно групи відображається перелік документації. Для перегляду конкретного
документу потрібно подвійно натиснути лівою кнопки миші на вибрану строкунормативний документ.
!!! Увага

Після вибору документу у наступній вкладці браузера
відкриється завантажений файл відповідного формату для перегляду
(doc, htm, pdf, jpeg та інші). Для коректного відображення змісту
завантаженого файлу, користувач повинен попередньо встановити
відповідну програму для перегляду вище наведених форматів!

Навігація по списку документів здійснюється за допомогою панелі з назвою
«Законодавство», натиснувши один раз ліву кнопку миші, або за допомогою колеса
миші вниз або вгору. (Малюнок 33)

Малюнок 33. Вибір виду документів

4.1.2

Розділ-Інформація МЕБ.

Розділ МЕБ – це офіційна інформація Міжнародного Епізоотичного Бюро яка
містить данні про фіксовані випадки різного роду інфекційних захворювань тварин
по всьому світу.
Для отримання інформації МЄБ потрібно у головному меню програми вибрати
«Пошук», перейти до розділу «інформація МЕБ» та натиснути ліву кнопку миші один
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раз (Малюнок 34). Таким чином користувач має змогу переглянути інформацію,
щодо епізоотичного благополуччя країни або окремого регіону.

Малюнок 34. Вибір розділу МЄБ

Примітка

Після входу до розділу «Інформація МЕБ» програма автоматично
завантажує короткий зміст повідомлень інформації МЕБ.

Щоб отримати інформацію МЕБ іншого повідомлення та Тому, потрібно на
лівій панелі вибрати відповідний номер та натиснути ліву кнопку миші один раз
(Малюнок 35)

Малюнок 35. Вибір повідомлення МЕБ.

В результаті користувач отримує інформацію МЄБ згідно дати, номеру Тома та
номеру повідомлення (Малюнок 36)
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Малюнок 36. Інформація МЄБ

Для завантаження файлу з детальною інформацією необхідно натиснути
кнопку у вигляді дискети

!!! Увага

4.1.3

-

Файл відкривається у наступній вкладці браузера у форматі .pdf

Розділ-Інформація по країнам.

Розділ містить наступну інформацію по кожній країні світу:
 Перелік заборон,
 Документи по країні,
 Погоджені форми ветеринарних сертифікатів з країною,
 Погоджені форми ветеринарних сертифікатів загальні.
В головному меню програми «Пошук» потрібно вибрати розділ «Інформація по
країнам» та натиснути ліву кнопку миші (Малюнок 37)

Малюнок 37. Вибір розділу «Інформація по країнам»

В результаті відкривається вікно з лівою панеллю «Інформація по країні», в
якій передбачено пошук необхідної країни (Малюнок 38)
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Малюнок 38. Вибір країни

Вибрати потрібну країну можна за допомогою введення перших 3-4 х літер
назви країни. В результаті буде відображєно скорочений перелік країн згідно
введених літер. Із переліку необхідно вибрати потрібну країну та нажати кнопку
«Пошук». В результаті отримуємо детальну інформацію по країні (Малюнок 39)

Малюнок 39. Інформація по країні.

Перегляд інформації у вікні браузера відбувається за допомогою колеса миші
вниз або вверх.
Деякі документи можна переглянути – навести курсор на номер документу та
натиснути ліву кнопку миші (Малюнок 40)
!!! Увага

Перегляд відбувається у разі якщо номер цього документу є
активним та містить посилання для відображення файлу
відповідного формату у наступній вкладці браузера (тобто такий
документ зареєстрований у загальній базі системи «Ветконтроль»)
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Малюнок 40. Вибір документу

Або завантажити файли за допомогою кнопки у вигляді дискети

(Малюнок 41)

Малюнок 41. Завантаження файлу

!!! Увага

Після вибору документу перегляд завантаженого файлу
відповідного формату (doc, htm, pdf, jpeg та інші) відбувається у
наступній вкладці браузера. Для коректного відображення користувач
повинен попередньо встановити відповідну програму для перегляду
вище наведених форматів!

