
ВЕРИФІКАЦІЯ   
ДЕРЖАВНИХ  

ВИПЛАТ  



ЩО ТАКЕ ВЕРИФІКАЦІЯ  
 

 
Верифікація – збір, аналіз та порівняння інформації, отриманої від суб’єктів надання 

 інформації, з інформацією, отриманою від реципієнтів, під час призначення, 

нарахування та/або здійснення державних виплат. 



ЧОМУ ВАЖЛИВА ВЕРИФІКАЦІЯ ДЕРЖВАНИХ  
ВИПЛАТ 

справедлива соціальна політика – допомогу отримують тільки ті, хто 
справді цього потребує 
 
економія бюджетних коштів 
 
підвищення ефективності видатків 
 
зменшення поля для корупції та маніпуляцій в соціальній сфері  
 
управління коштами із залученням міжнародних трендів - нові 
стимули для економічного зростання 
 



>150000 
грн. 

> 600 000 
грн. 

ЖИТЛОВА 
СУБСИДІЯ 
~2000 грн 

ПРИКЛАД ФАКТУ ВИТРАТ ОСІБ, ЯКІ 
ОТРИМАЮТЬ ЖИТЛОВУ СУБСИДІЮ  



КОПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЦЕСУ ВЕРИФІКАЦІЇ 
ДЕРЖВАНИХ ВИПЛАТ 

Ухвалення законопроекту «Про верифікацію  
та моніторинг державних виплат» 

Впровадження інформаційно - аналітичної 
платформи електронної верифікації  
та моніторингу 

дозволить вивести процес 
верифікації на якісно новий 
законодавчий  рівень 

 
 
дозволяє обробляти , аналізувати, 
прогнозувати дані  та приводити до 
єдиного стандарту баз даних, яким 
користуються інші країни 



ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО 
ВЕРИФІКАЦІЮ ДЕРЖАВНИХ ВИПЛАТ 

Етапи верифікації 

превентивна верифікація – верифікація 
при зверненні фізичної особи за 
призначенням за державними виплатами 

поточна верифікація – верифікація під 
час надання державних виплат 
фізичним особам 

ретроспективна верифікація –  
верифікація після завершення надання 
державних виплат фізичним особам 



ЩО ДАЄ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА 
ЕЛЕКТРОННОЇ ВЕРИФІКАЦІЇ 

уніфікований підхід і стандартизовані 
умови системи обліку та надання допомог 
громадянам 
 
отримання достовірних даних в 
автоматичному режимі 
 
 
захищений протокол доступу до цих 
даних 

. Кінцева мета – якість отриманої  
інформації 
та можливість її аналізувати  



ПІДСИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ 
ПЛАТФОРМИ ВЕРИФІКАЦІЇ 

Верифікація 
Верифікація бюджетних виплат,  
налаштування перевірок,  
формування рекомендацій,  
модуль завантаження даних 

СОВ ОДВ 
Система обліку відомостей  
отримувачів державних виплат  

 
ЄСА 
Координування доступів 
 користувачів у систему 

Конструктор дашбордів та вибірки 
Створення web-звітів на підставі різних  
джерел даних без залучення розробників 

 
 
Сервісні системи 
Сервіс помилок, регламент, логування,  
Timing, система мониторингу, система HelpDesk 



ІНТЕРФЕЙС ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ 
ПЛАТФОРМИ  

Перегляд бюджетних виплат, пошук 
виплат, створення нової виплати, 
перегляд усіх версій виплат, журнал 
перевірок виплат, запуск вибіркових 
перевірок, відпрацювання 
рекомендацій 

Зручний інтерфейс з 
усіма доступними 
функціями для потреб 
співробітника з 
верифікації 
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