
 
 

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» 
04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4 

Перелік вакансій 

в Акредитованому центрі сертифікації ключів органів юстиції України та відокремленому пункті 
реєстрації ДП “НАІС” 

 

м. Київ 

Провідний інженер із функціональними обов’язками системного адміністратора АЦСК органів 
юстиції України 

 

Вимоги до кандидата 

- освіта – вища технічна; 

- досвід роботи у галузі телекомунікацій або захисту інформації – не менше 3 років; 

- знання апаратної частини серверного обладнання; 

- досвід інсталяції, конфігурування, діагностики серверного обладнання досвід інсталяції, 
конфігурування, діагностики систем зберігання даних (NetApp); 

- знання серверних операційних систем Windows 2008 R2/2012 R2, FreeBSD 9.2, 

 CentOS, Ubuntu Server на рівні адміністрування. 

- знання мережевих протоколів, досвід побудови мережі на обладнанні Cisco (CiscoASA, Cisco 
Catalyst); 

- досвід налаштування системи моніторингу Zabbix (бажано); 

- досвід побудови систем резервного копіювання; 

- досвід налаштування Apache, PHP, OpenSSL, Nginx, Sendmail, monit, MySQL, ActiveDirectory, GPO, 
Hyper-V; 

- досвід налаштування робочих станцій на базі Windows XP/7/8.2/10; 

- досвід налаштування групових політик Windows на серверах та робочих станціях; 

- знання СКБД MS SQL 2012 на рівні адміністрування; 

- вміння аналізувати системні журнали мережевого обладнання та операційних систем, 
відповідальність, оперативність у вирішенні питань, ініціативність, здатність працювати в інтенсивному 
багатозадачному режимі. 

Функціональні обов’язки 

- забезпечення експлуатації, технічного обслуговування та модернізації програмних та апаратних 
засобів інформаційно-телекомунікаційної системи акредитованого центру сертифікації ключів органів 
юстиції України; 

- технічна підтримка роботи web-сайта ca.informjust.ua; 

- впровадження та забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації; 

- забезпечення ведення журналів аудиту подій; 

- забезпечення функціонування системи резервного копіювання; 

- відновлення ІТС після збоїв; 

- розробка технічної документації; 

- супроводження виконання робіт в рамках надання послуг технічної підтримки. 

 

Очікуємо резюме на e-mail: ca@informjust.ua 

 

  



 
 

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» 
04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4 

м. Київ 

Інженер І категорії із функціональними обов’язками адміністратора реєстрації АЦСК органів 
юстиції України 

 

Вимоги до кандидата 

- освіта – вища технічна або юридична;  

- досвід роботи у галузі телекомунікацій або захисту інформації – не менше 3 років;  

- знання основ законодавства у сфері електронних довірчих послуг, електронного 

документообігу та захисту інформації;  

- впевнений користувач оргтехніки, персонального комп’ютера під керуванням операційної 
системи Windows XP\7\8.2\10;  

- впевнений користувач MS Office (Word, Excel, PowerPoint);  

- уважність та вміння працювати із документами, вміння коректного спілкування з 
користувачами, відповідальність, оперативність у вирішенні питань, ініціативність, комунікабельність, 
стресостійкість, здатність працювати в інтенсивному багатозадачному режимі.  

Функціональні обов’язки: 

 - ідентифікація та автентифікація осіб, які звернулися для отримання електронних довірчих 
послуг та перевірка законності їх звернень;  

 - укладання договорів про надання електронних довірчих послуг, купівлі-продажу засобів 
кваліфікованого електронного підпису , опрацювання реєстраційних документів та реєстрація підписувачів 
у реєстрі користувачів АЦСК;  

 - цілодобове отримання від заявників та підписувачів заяв на блокування та скасування 

кваліфікованих сертифікатів ключів, ідентифікація осіб, які звернулися, та перевірка законності їх звернень; 

 - робота з бухгалтерською програмою 1 С; 

 - обслуговування кваліфікованих сертифікатів ключів (здійснення формування, блокування,

поновлення та скасування), надання інформації про їх статус; 

 - консультації клієнтів щодо порядку отримання електронних довірчих послуг;  

 - формування реєстраційних документів у справи та передача їх передача на архівне зберігання. 

 

Очікуємо резюме на e-mail: ca@informjust.ua 

 

 

  



 
 

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» 
04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4 

м. Київ 

Інженер І категорії із функціональними обов’язками адміністратора сертифікації АЦСК органів 
юстиції України 

 

Вимоги до кандидата 

- освіта – вища технічна; 

- досвід роботи у галузі інформаційних технологій – не менше 3 років; 

- досвід роботи з MS SQL Server від 2-х років; 

- досвід роботи з об’єктно-орієнтованими мовами програмування; 

- досвід в резервному копіюванні баз даних і відновлення баз даних; 

- досвід написання складних процедур; 

- знання законодавства України у галузі  електронних  довірчих  послуг, електронного 

документообігу та захисту інформації (бажано); 

- знання міжнародних стандартів кваліфікованого електронного підпису та європейських

стандартів ETSI серії Electronic Signatures and Infrastructures (бажано); 

- знання принципів побудови інфраструктури відкритих ключів (бажано); 

- високий рівень відповідальності і самоорганізації, ініціативність, здатність працювати в 
інтенсивному багатозадачному режимі. 

 

Функціональні обов’язки 

- участь у генерації пар ключів (особистий та відкритий ключі) та створенні їх резервних копій; 

- участь у формуванні, резервуванні та обслуговуванні кваліфікованих сертифікатів відкритих

ключів; 

- контроль за зберіганням та поводженням з особистими ключами та їх забезпечення ведення, 
архівування та відновлення еталонної бази даних; 

- забезпечення підтримки електронного інформаційного ресурсу, публікацію кваліфікованих 
сертифікатів ключів та списку відкликаних кваліфікованих сертифікатів. 

 

Очікуємо резюме на e-mail: ca@informjust.ua 

 

 

 

 

  



 
 

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» 
04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4 

 

Перелік вакансій 

у відділі супроводження роботи центрального засвідчувального органу 

ДП «НАІС» 

 

м. Київ 

Заступник начальника відділу із функціональними обов’язками адміністратора безпеки відділу 
супроводження роботи центрального засвідчувального органу 

 

Вимоги до кандидата 

- освіта – вища технічна; 

- досвід роботи у галузі інформаційних технологій або захисту інформації – не менше 3 років; 

- знання законодавства України у галузі  електронних  довірчих  послуг, електронного 

документообігу та захисту інформації; 

- знання міжнародних стандартів кваліфікованого електронного підпису та європейських

стандартів ETSI серії Electronic Signatures and Infrastructures; 

- знання принципів побудови інфраструктури відкритих ключів; 

- досвід роботи з операційними системами Windows Server, Unix; 

- досвід роботи з об’єктно-орієнтованими мовами програмування; 

- досвід роботи із засобами криптографічного захисту інформації; 

- досвід роботи на керівній посаді. 

Функціональні обов’язки 

- участь у генерації пар ключів (особистий та відкритий ключі) та створенні їх резервних копій; 

- участь у формуванні, резервуванні та обслуговуванні кваліфікованих сертифікатів відкритих

ключів; 

- контроль за зберіганням та поводженням з особистими ключами та їх резервними копіями; 

- перевірка запитів на формування кваліфікованих сертифікатів центрів сертифікації ключів

на відповідність вимогам нормативно-правових актів; 

- забезпечення функціонування та ведення електронного реєстру кваліфікованих сертифікатів

ключів; 

- участь у розробці проектів нормативно-правових актів у галузі  електронних  довірчих 
послуг; 

- участь організаційних заходах пов’язаних із забезпеченням діяльності відділу. 

 

Очікуємо резюме на e-mail: ca@informjust.ua 

 

 

  



 
 

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» 
04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4 

 

м. Київ 

Провідний інженер із функціональними обов’язками адміністратора безпеки відділу 
супроводження роботи центрального засвідчувального органу 

 

 

Вимоги до кандидата 

- освіта – вища технічна; 

- досвід роботи у галузі інформаційних технологій або захисту інформації – не менше 3 років; 

- знання законодавства України у галузі  електронних  довірчих  послуг, електронного 

документообігу та захисту інформації; 

- знання побудови інфраструктури відкритих ключів; 

- навички роботи з операційними системами Windows Server, Unix на рівні адміністратора; 

- навички роботи з мережевим обладнанням Cisco; 

- досвід роботи із засобами криптографічного захисту інформації. 

Функціональні обов’язки 

-  участь у генерації пар ключів (особистий та відкритий ключі) та створенні їх резервних копій; 

- контроль за формуванням, резервуванням та обслуговуванням кваліфікованих сертифікатів

відкритих ключів; 

- контроль за зберіганням та поводженням з особистими ключами та їх резервними копіями; 

- організація розмежування доступу до ресурсів інформаційно- телекомунікаційних систем; 

- забезпечення виконання політики безпеки інформації; 

- забезпечення реєстрації та аудиту подій при функціонуванні КСЗІ; 

- забезпечення організації та проведення заходів з модернізації, 

- тестування, оперативного відновлення функціонування КСЗІ після збоїв, відмов, аварій; 

- актуалізація експлуатаційної документації КСЗІ;  

- облік засобів КЗІ, НКІ; 

- супроводження проведення державної експертизи у сфері КЗІ. 

 

Очікуємо резюме на e-mail: ca@informjust.ua 

 

 

  



 
 

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» 
04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4 

м. Київ 

Провідний інженер із функціональними обов’язками системного адміністратора відділу 
супроводження роботи центрального засвідчувального органу 

 

Вимоги до кандидата 

- освіта – вища технічна; 

- досвід роботи у галузі інформаційних технологій або захисту інформації – не менше 3 років; 

- досвід налаштування серверного обладнання HPE; 

- досвід налаштування з мережевого обладнання Cisco; 

- досвід адміністрування операційних систем Windows Server, FreeBSD; 

- досвід встановлення та налаштування СКБД MS SQL Server, MySQL; 

- досвід встановлення та налаштування web-серверів (Apache+PHP+JS); 

- досвід встановлення та налаштування прикладного та антивірусного програмного 
забезпечення; 

- досвід роботи із засобами криптографічного захисту інформації; 

- знання побудови інфраструктури відкритих ключів. 

Функціональні обов’язки 

- забезпечення експлуатації, технічного обслуговування та модернізації програмних та апаратних 
засобів інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу; 

- технічна підтримка роботи web-сайта czo.gov.ua; 

- впровадження та забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації; 

- забезпечення ведення журналів аудиту подій; 

- забезпечення функціонування системи резервного копіювання; 

- відновлення ІТС після збоїв; 

- розробка технічної документації; 

- супроводження виконання робіт в рамках надання послуг технічної підтримки. 

 

Очікуємо резюме на e-mail: ca@informjust.ua 

 


	Без имени



