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АРМ оператора системи управління 
засіданнями реалізує такі функції:

Відкриття та закриття засідання.
Управління реєстрацією учасників: запуск / завершення / 

переривання процедури реєстрації
Управління голосуванням: запуск / завершення / 

переривання процедури голосування
Управління порядком денним засідання
Підготовка проектів порядків денних (формується із 

документів СЕД)
Формування протоколу проведеного засідання
Робота з архівом засідань (пошук, статистика реєстрацій та 

голосувань)



АРМ депутата
реалізує такі функції:

Перегляд порядку денного поточного засідання та загальної 
інформації про засідання

Реєстрація депутата із забезпеченням ідентифікації за допомогою 
персональної цифрового підпису

Голосування депутата із забезпеченням ідентифікації за допомогою 
персональної цифрового підпису

Перегляд документів, підготовлених до поточного засідання і файлів 
пов'язаних з документом.
Перегляд порядку денного та документів архівних та запланованих 
засідань

Отримання списку депутатів, що зареєструвалися на засіданні для 
поточного засідання і для архівних засідань

Повнотекстовий пошук за матеріалами поточного засідання та 
архівних засідань



Модуль підготовки проектів порядків денних для запланованих 
засідань та нарад (відображено перелік проектів)



Модуль підготовки проектів порядків денних для запланованих засідань та нарад 
(відображено картку проекту)

Співробітник відповідальний за підготовку засідання/наради готовить проект порядку денного. Питання вибираються із СЕД.



Модуль проведення засідань та нарад 
(відображено картку засідання)



Модуль проведення засідань та нарад (відображено форму 
для управління процесом голосування)



Підтримується реєстрація та голосування як в автоматичному режимі (з 
планшету), так і у режимі ручної фіксації оператором



АРМ депутата (планшетне рішення): робота з порядком 
денним, архівом засідань



АРМ депутата (планшетне рішення):
перегляд файлів пов’язаних з документом питання порядку 

денного



АРМ депутата (планшетне рішення): форма пошуку 
документів



АРМ депутата (планшетне рішення):
йде голосування (процедура запускається в АРМ оператора)



АРМ депутата (планшетне рішення):
форма з результатами голосування (активується після 

завершення голосування)

Рішення ПРИЙНЯТО
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