
 

Додаток 

до наказу ДСА України 

від 28 лютого 2020  № 99 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

із забезпечення створення та функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи 
 

№ 

з/п 
Заходи 

Терміни 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

ЗАХОДИ З ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1.  Забезпечення створення та функціонування в ДСА України структурного підрозділу щодо 

координації заходів з побудови ЄСІТС - Центру управління проектами ЄСІТС 

лютий - березень 

2020 

ДСА України 

2.  Проведення аналізу наявних розпорядчих та нормативно-правових документів ДСА України 

на предмет необхідності їх перегляду у зв’язку з розробкою та впровадженням ЄСІТС, 

створення за результатами аналізу окремого плану заходів щодо їх упорядкування 

лютий - березень 

2020 

ДСА України,  

ДП "ІСС", 

ДП "ЦСС" 

3.  Розробка пропозицій щодо внесення змін до процесуального законодавства України в 

частині можливості поетапного впровадження складових ЄСІТС, а також вдосконалення 

правового порядку її функціонування 

лютий-червень 

2020 

ДСА України 

4.  Узгодження пропозицій згідно з пунктом 3 цього Плану заходів з Вищою радою правосуддя 

та направлення суб’єктам законодавчої ініціативи для розгляду Верховною Радою України 

липень-серпень 

2020 

ВРП (за згодою), 

ДСА України 

5.  Внесення змін до розпису державного бюджету в частині затвердження асигнувань для 

виконання плану заходів із забезпечення створення та функціонування ЄСІТС, за наявності 

необхідних джерел фінансування 

 

після 

затвердження 

техніко-

економічного 

обґрунтування 

на побудову 

ЄСІТС  

ДСА України 

 

6.  Розробка Положення про ЄСІТС, опублікування ДСА України у встановленому порядку оголошення про поетапне
1
 

створення та забезпечення функціонування ЄСІТС 

6.1.  Доопрацювання проекту Положення про ЄСІТС у частині створення та забезпечення січень 2021 ДСА України,  

                                           
1
 У разі внесення змін до законодавства стосовно можливості поетапного створення та впровадження ЄСІТС, Положення про ЄСІТС розробляється та подається на 

затвердження поетапно в терміни, передбачені пунктом 6 цього Плану заходів. В іншому випадку, проект Положення про ЄСІТС розробляється поетапно, а 

затверджується після розробки та впровадження в експлуатацію всіх підсистем та модулів ЄСІТС. Публікація оголошення (оголошень у разі поетапного впровадження 

ЄСІТС) про створення та забезпечення функціонування ЄСІТС у встановленому порядку здійснюється після затвердження Положення про ЄСІТС 
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функціонування підсистем та модулів ЄСІТС: 

- Єдиний державний реєстр судових рішень; 

- Єдиний державний реєстр виконавчих документів; 

- Підсистема "Електронний кабінет"; 

- Підсистема "Електронний суд"; 

- Підсистема "Контакт-центр судової влади"; 

- Підсистема захищеного відеоконференцзв'язку; 

- Модуль фіксування засідань технічними засобами; 

- Модуль відеотрансляції засідань; 

- Веб-портал судової влади України; 

- Модуль "Відкриті набори даних" 

 

 ДП "ІСС", 

ДП "ЦСС" 

 

6.2.  Узгодження проекту Положення про ЄСІТС в частині створення та забезпечення 

функціонування підсистем та модулів ЄСІТС, зазначених у пункті 6.1. цього Плану заходів, з 

урахуванням можливих пропозицій та зауважень із судами, Вищою радою правосуддя, 
Радою суддів України 

 

лютий 2021 

 

 

ДСА України,  

ДП "ІСС", 

ДП "ЦСС", 

ВРП (за згодою),  

РСУ (за згодою) 

 

6.3.  Затвердження у встановленому порядку Положення про ЄСІТС у частині створення та 

забезпечення функціонування підсистем та модулів ЄСІТС, зазначених у пункті 6.1. цього 

Плану заходів.  

Оприлюднення Положення про ЄСІТС на веб-порталі судової влади України  

 

березень 2021 

 

ДСА України,  

ВРП (за згодою),  

РСУ (за згодою) 

 

6.4.  Опублікування ДСА України у встановленому порядку оголошення про створення та 

забезпечення функціонування ЄСІТС у складі: 

- Єдиний державний реєстр судових рішень; 

- Єдиний державний реєстр виконавчих документів; 

- Підсистема "Електронний кабінет"; 

- Підсистема "Електронний суд"; 

- Підсистема "Контакт-центр судової влади"; 

- Підсистема захищеного відеоконференцзв'язку; 

- Модуль фіксування засідань технічними засобами; 

- Модуль відеотрансляції засідань; 

- Веб-портал судової влади України; 

- Модуль "Відкриті набори даних" 

 

1 березня 2021 

 

ДСА України 

6.5.  Доопрацювання змін до Положення про ЄСІТС у частині створення та забезпечення 

функціонування підсистем та модулів ЄСІТС: 

серпень 2021 ДСА України,  

ДП "ІСС", 
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- Підсистема управління персоналом та фінансово-господарською діяльністю; 

- Підсистема "Суддівське досьє"; 

- Підсистема "Судова практика"; 

- Підсистема аналітики, статистики, планування ЄСІТС 

 

ДП "ЦСС" 

 

6.6.  Узгодження змін до Положення про ЄСІТС у частині створення та забезпечення 

функціонування підсистем та модулів ЄСІТС, зазначених у пункті 6.5. цього Плану заходів, з 

урахуванням можливих пропозицій та зауважень із судами, Вищою радою правосуддя, 
Радою суддів України 

 

вересень 2021 

 

ДСА України,  

ДП "ІСС", 

ДП "ЦСС", 

ВРП (за згодою),  

РСУ (за згодою) 

 

6.7.  Затвердження у встановленому порядку Положення про ЄСІТС у частині створення та 

забезпечення функціонування підсистем та модулів ЄСІТС, зазначених у пункті 6.5. цього 

Плану заходів.  

Оприлюднення Положення про ЄСІТС на веб-порталі судової влади України  

 

жовтень 2021 ДСА України,  

ВРП (за згодою),  

РСУ (за згодою)  

6.8.  Опублікування ДСА України у встановленому порядку оголошення про створення та 

забезпечення функціонування ЄСІТС у складі: 

- Підсистема управління персоналом та фінансово-господарською діяльністю; 

- Підсистема "Суддівське досьє"; 

- Підсистема "Судова практика"; 

- Підсистема аналітики, статистики, планування ЄСІТС 

 

1 жовтня 2021 ДСА України 

 

6.9.  Доопрацювання змін до Положення про ЄСІТС у частині створення та забезпечення 

функціонування підсистем та модулів ЄСІТС: 

- Підсистема електронного документообігу; 

- Підсистема "Електронний архів"; 

- Модуль автоматизованого розподілу справ; 

- Підсистема "Автоматизована взаємодія з іншими автоматизованими системами"; 

- Захищена телекомунікаційна мережа та комплексна система захисту інформації 

 

серпень 2023 ДСА України,  

ДП "ІСС", 

ДП "ЦСС" 

 

6.10.  Узгодження змін до Положення про ЄСІТС у частині створення та забезпечення 

функціонування підсистем та модулів ЄСІТС, зазначених у пункті 6.9. цього Плану заходів, з 

урахуванням можливих пропозицій та зауважень із судами, Вищою радою правосуддя, 
Радою суддів України 

 

вересень 2023 

 

ДСА України,  

ДП "ІСС", 

ДП "ЦСС", 

ВРП (за згодою),  

РСУ (за згодою) 

 

6.11.  Затвердження у встановленому порядку Положення про ЄСІТС у частині створення та жовтень 2023 ДСА України,  
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забезпечення функціонування підсистем та модулів ЄСІТС, зазначених у пункті 6.9. цього 

Плану заходів.  

Оприлюднення Положення про ЄСІТС на веб-порталі судової влади України  

 

ВРП (за згодою),  

РСУ (за згодою)  

6.12.  Опублікування ДСА України у встановленому порядку оголошення про створення та 

забезпечення функціонування ЄСІТС у складі: 

- Підсистема електронного документообігу; 

- Підсистема "Електронний архів"; 

- Модуль автоматизованого розподілу справ; 

- Підсистема "Автоматизована взаємодія з іншими автоматизованими системами"; 

- Захищена телекомунікаційна мережа та комплексна система захисту інформації 

 

1 жовтня 2023 ДСА України 

 

ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗІ СТВОРЕННЯ ЄСІТС 

 

7.  Розробка та подання ДСА України на затвердження:  

- Техніко-економічного обґрунтування побудови ЄСІТС із визначенням очікуваної 

вартості побудови та експлуатаційних витрат;  

- Технічне завдання на створення ЄСІТС в частині загальнотехнічних рішень, технічних 

вимог до  компонентів ЄСІТС 

 

лютий – квітень 

2020 

ДП "ІСС", 

ДП "ЦСС" 

8.  Затвердження Техніко-економічного обґрунтування побудови ЄСІТС, технічного завдання 

на створення ЄСІТС (загальнотехнічні рішення, технічні вимоги до компонентів ЄСІТС) 

 

квітень 2020 ДСА України 

9.  Розробка Технічного завдання на створення центрального інформаційного сховища 

центральної системи ЄСІТС 

 

лютий - червень 

2020 

ДП "ІСС", 

ДП "ЦСС" 

 

10.  Затвердження Технічного завдання на створення центрального інформаційного сховища 

центральної системи ЄСІТС 

 

липень 2020 ДСА України 

 

11.  Розробка та затвердження Технічних завдань на створення підсистем (модулів) ЄСІТС, у разі 

необхідності, на етапі розробки деталізації технічних та функціональних вимог, визначених 

Технічним завданням 

 

лютий 2020 – 

жовтень 2020 

ДСА України, 

ДП "ІСС", 

ДП "ЦСС", 

зовнішній 

розробник  

(за необхідності) 

 

12.  Розробка та подання ДСА України на затвердження Технічного завдання на створення КСЗІ 

ЄСІТС 

червень - 
жовтень 2020 

ДП "ІСС", 

ДП "ЦСС" 
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13.  Затвердження Технічного завдання на створення КСЗІ ЄСІТС грудень 2020 ДСА України 

 

14.  Розробка та подання ДСА України проектної та експлуатаційної документації на створення 

підсистем і модулів ЄСІТС (техноробочі проекти, програми та методики попередніх 

випробувань, програми дослідної експлуатації, інструкції адміністраторів та користувачів, 

регламенти резервування даних), а також навчальних матеріалів 

 

грудень 2020 - 

грудень 2021 

ДП "ІСС", 

ДП "ЦСС" 

СТВОРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПІДСИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЄСІТС 

 

15.  Закупівля технологічного обладнання та програмного забезпечення для облаштування 

Центральної системи, зокрема системи керування базами даних (СКБД),  єдиної 

інформаційної шини та засобів віртуалізації 

 

квітень - 

вересень 2020 

ДСА України,  

ДП "ІСС" 

16.  Встановлення та первинне налаштування обладнання та програмного забезпечення, 

закупленого для облаштування Центральної системи 

 

червень - 

вересень 2020 

ДСА України,  

ДП "ІСС" 

17.  Створення Центрального інформаційного сховища на базі основного та резервного ЦОД 

17.1.  Налаштування в основному ЦОД об’єктного сховища неструктурованих даних. Перенесення 

до відповідного сховища існуючої інформації 

 

лютий – червень 

2020 

ДСА України,  

ДП "ІСС", 

ДП "ЦСС" 

 

17.2.  Створення та налаштування в Центральному інформаційному сховищі засобів управління 

документами, спільної роботи з ними, обміну документами між судами та учасниками 

судового процесу – зовнішніми користувачами 

 

лютий - травень 

2020 

ДП "ІСС", 

ДП "ЦСС" 

17.3.  Впровадження політик надійності зберігання даних, які обробляються в Центральній системі 

ЄСІТС, настроювання засобів реплікації, резервування 

 

жовтень 2020 ДП "ІСС", 

ДП "ЦСС" 

17.4.  Налаштування високошвидкісних каналів мережевої комунікації між основним та резервним 

ЦОД. Розбудова ізольованої мережі керування серверним, мережевим обладнанням, 

сховищами даних. Забезпечення розподіленої обробки інформації, онлайн резервування всіх 

даних та обчислювальних ресурсів, швидкого відновлення при виході з ладу обладнання 

одного з ЦОД 

 

травень - 

жовтень 2020 

ДСА України,  

ДП "ІСС" 

17.5.  Тестування та відпрацювання заходів забезпечення політик надійності зберігання даних, які 

обробляються в центральній системі ЄСІТС, моделюванням збоїв та їх локалізацією (стрес-

тестування) 

листопад 2020  ДСА України,  

ДП "ІСС", 

ДП "ЦСС" 
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17.6.  Розробка та налаштування механізму інформаційної взаємодії між центральними базами 

даних існуючих АСДС та Центральним інформаційнім сховищем 

 

листопад 2020 - 

травень 2021 

ДП "ІСС" 

18.  Створення підсистеми обміну електронними документами – єдиної інформаційної шини 

для гарантованого регламентованого обміну електронними документами та повідомленнями 

в захищеному середовищі, між підсистемами Центральної системи ЄСІТС та модулями 

інформаційно-телекомунікаційних систем автоматизації діяльності судів, органів та установ 

системи правосуддя 

 

листопад 2020 - 

травень 2021 

ДП "ІСС", 

ДП "ЦСС" 

19.  Створення захищеного шлюзу інформаційної взаємодії, який забезпечує фізичне 

розмежування захищеного та відкритого середовищ ЄСІТС 

 

вересень 2020 - 

травень 2021 

ДП "ІСС", 

ДП "ЦСС" 

20.  Створення підсистеми управління доступом та інформаційною безпекою 

 

20.1.  Закупівля та впровадження спеціальних програмних засобів служби каталогів, управління 

особовими обліковими записами користувачів, ідентифікацією, контролем ролей доступу та 

наданням доступу користувачам до інформаційних ресурсів 

 

квітень – 

грудень 2020 

ДСА України,  

ДП "ІСС" 

20.2.  Закупівля та впровадження спеціальних програмних засобів системи управління 

інформаційною безпекою на базі промислової системи для визначення та реалізації політик 

інформаційної безпеки для управління інцидентами інформаційної безпеки та забезпечення 

антивірусного захисту 

 

квітень – 

грудень 2020 

ДСА України,  

ДП "ІСС" 

20.3.  Закупівля та впровадження спеціальних програмних засобів адміністрування, налаштування, 

моніторингу мережевих ресурсів, обладнання та прикладних застосувань 

 

квітень – 

грудень 2020 

ДСА України,  

ДП "ІСС" 

20.4.  Впровадження засобів налаштування профілів безпеки та контролю функціонування 

захищеного вузла Інтернет доступу, впровадження елементів криптографічного захисту 

інформації 

 

липень – грудень 

2020 

ДП "ІСС", 

ДП "ЦСС" 

ОБЛАШТУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СУДІВ, ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ СИСТЕМИ ПРАВОСУДДЯ 

 

21.  Розробка Типових технічних вимог на закупівлю засобів інформатизації для інформаційно-

телекомунікаційних систем автоматизації діяльності судів, органів та установ системи 

правосуддя в рамках ЄСІТС 

 

лютий – квітень 

2020 

ДСА України,  

ДП "ІСС" 
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22.  Розробка Типових технічних вимог до облаштування кабінету судді, залу судового засідання, 

нарадчої кімнати та кімнати допиту свідків у рамках функціонування ЄСІТС 

 

лютий – квітень 

2020 

ДСА України, 

суди,  

ДП "ІСС" 

 

23.  Розробка Типових технічних вимог до мережевої інфраструктури та структурованих 

кабельних комунікацій, що впроваджуються в захищеному середовищі інформаційно-

телекомунікаційних систем автоматизації діяльності судів, органів і установ системи 

правосуддя в рамках ЄСІТС 

 

лютий – квітень 

2020 

ДСА України, 

суди,  

органи та установи 

системи 

правосуддя, 

ДП "ІСС" 

 

24.  Затвердження Типових технічних вимог згідно з пунктами 21 – 23 цього плану заходів квітень 2020 ДСА України 

 

25.  Закупівля засобів інформатизації для систем автоматизації діяльності судів, органів і установ 

системи правосуддя в рамках функціонування ЄСІТС 

 

2020 - 2023 ДСА України, 

суди,  

органи та установи 

системи 

правосуддя, 

ДП "ІСС" 

 

26.  Облаштування в приміщеннях судів кабінетів суддів, залів судових засідань, нарадчих 

кімнат та кімнат допиту свідків відповідно до затверджених Типових технічних вимог у 

рамках функціонування ЄСІТС 

 

2020 - 2023 ДСА України, 

суди,  

органи та установи 

системи 

правосуддя, 

ДП "ІСС" 

 

СТВОРЕННЯ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМНИХ ПІДСИСТЕМ (МОДУЛІВ) ЄСІТС 

 

27.  Створення Єдиного державного реєстру судових рішень (ЄДРСР) 

 

27.1.  Розробка програмного забезпечення підсистеми ЄДРСР 

 

липень - грудень 

2020 

ДСА України,  

ДП "ІСС", 

ДП "ЦСС" 

 

27.2.  Інтеграція підсистеми ЄДРСР з існуючими автоматизованими системами документообігу 

суду. Розробка інтерфейсів взаємодії із зовнішніми (відомчими) системами 

 

жовтень 2020 – 

березень 2021 

ДП "ІСС", 

ДП "ЦСС" 
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27.3.  Здійснення міграції та відновлення в підсистемі ЄДРСР знеособлених даних, що містяться та 

обробляються в існуючій версії ЄДРСР 

 

лютий – 

березень 2021 

ДП "ІСС" 

27.4.  Впровадження підсистеми ЄДРСР в експлуатацію грудень 2020 – 

березень 2021 

 

ДП "ІСС", 

ДП "ЦСС" 

 

28.  Створення Єдиного державного реєстру виконавчих документів (ЄДРВД) 

 

28.1.  Розробка програмного забезпечення підсистеми ЄДРВД липень – грудень 

2020 

 

ДСА України, 

ДП "ЦСС" 

28.2.  Інтеграція підсистеми ЄДРВД з існуючими автоматизованими системами документообігу 

суду. Розробка інтерфейсів взаємодії із зовнішніми (відомчими) системами 

 

липень - грудень 

2020 

ДП "ЦСС" 

28.3.  Впровадження підсистеми ЄДРВД в експлуатацію грудень 2020 – 

березень 2021 

 

ДП "ЦСС" 

29.  Створення підсистеми "Електронний кабінет" 

 

29.1.  Доопрацювання програмного забезпечення підсистеми "Електронний кабінет" у частині її 

функціонування у відкритому середовищі 

квітень - 

жовтень 2020 

 

ДСА України, 

ДП "ЦСС" 

29.2.  Доопрацювання програмного забезпечення підсистеми "Електронний кабінет" у частині її 

функціонування у захищеному середовищі 

 

листопад - 

грудень 2020 

ДСА України, 

ДП "ЦСС" 

29.3.  Інтеграція підсистеми "Електронний кабінет" з існуючими автоматизованими системами 

документообігу суду. Розробка інтерфейсів взаємодії із зовнішніми (відомчими) системами 

 

квітень - 

листопад 2020 

ДП "ЦСС" 

29.4.  Впровадження підсистеми "Електронний кабінет" в експлуатацію грудень 2020 ДП "ЦСС" 

 

30.  Створення підсистеми "Електронний суд" 

 

30.1.  Доопрацювання програмного забезпечення підсистеми "Електронний суд" квітень - грудень 

2020 

 

ДСА України, 

ДП "ЦСС" 

30.2.  Інтеграція підсистеми з існуючими автоматизованими системами документообігу суду. 

Розробка інтерфейсів взаємодії із зовнішніми (відомчими) системами 

 

липень - 

вересень 2020 

ДП "ЦСС" 
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30.3.  Впровадження підсистеми "Електронний суд" в експлуатацію 

 

листопад 2020- 

квітень 2021 

 

ДП "ЦСС" 

31.  Створення підсистеми електронного документообігу 

 

31.1.  Розробка програмного забезпечення підсистеми електронного документообігу в судах, 

органах і установах системи правосуддя 

 

липень 2020 - 

серпень 2021 

ДСА України, 

ДП "ІСС" 

31.2.  Інтеграція підсистеми з існуючими автоматизованими системами документообігу суду. 

Розробка інтерфейсів взаємодії із зовнішніми (відомчими) системами 

 

січень – грудень 

2021 

ДП "ІСС" 

 

31.3.  Проведення попередніх випробувань та дослідної експлуатації  програмного забезпечення 

підсистеми електронного документообігу в пілотних судах, доопрацювання програмного 

забезпечення за результатами випробувань 

 

вересень - 

грудень 2021 

ДП "ІСС",  

пілотні суди  

(за окремим 

наказом) 

31.4.  Впровадження в експлуатацію підсистеми електронного документообігу в господарських та 

адміністративних судах, органах і установах системи правосуддя, здійснення міграції та 

відновлення даних, що містяться та обробляються в існуючих системах автоматизованого 

документообігу 

 

січень - грудень 

2022 

ДП "ІСС",  

суди, 

органи і установи 

системи 

правосуддя 

 

31.5.  Впровадження в експлуатацію підсистеми електронного документообігу в загальних судах, 

здійснення міграції та відновлення даних, що містяться та обробляються в існуючих 

системах автоматизованого документообігу суду 

 

січень 2022 - 

грудень 2023 

ДП "ІСС", 

Суди 

31.6.  Налаштування централізованих сервісів управління, моніторингу та контролю за 

функціонуванням підсистеми електронного документообігу 

 

січень 2022 - 

грудень 2023 

ДП "ІСС" 

32.  Створення підсистеми автоматизованого розподілу судових справ 

 

32.1.  Розробка програмного забезпечення підсистеми автоматизованого розподілу судових справ липень 2020 - 

вересень 2021 

 

ДСА України, 

ДП "ІСС" 

32.2.  Проведення попередніх випробувань програмного забезпечення підсистеми в пілотних 

судах, доопрацювання програмного забезпечення за результатами випробувань 

 

вересень - 

грудень 2021 

ДП "ІСС",  

пілотні суди  

(за окремим 

наказом) 
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32.3.  Впровадження в експлуатацію підсистеми автоматизованого розподілу в господарських та 

адміністративних судах 

 

січень - червень 

2022 

 

ДП "ІСС",  

Суди 

32.4.  Впровадження в експлуатацію підсистеми автоматизованого розподілу в загальних судах січень 2022 - 

грудень 2023 

ДП "ІСС", 

суди 

 

32.5.  Впровадження в експлуатацію підсистеми автоматизованого розподілу у Верховному Суді, 

Вищий раді правосуддя та Вищий кваліфікаційній комісії України 

 

січень - червень 

2022 

ДП "ІСС", 

Верховний Суд  

(за згодою), 

ВРП (за згодою), 

ВККС України  

(за згодою) 

 

33.  Створення підсистеми управління персоналом та фінансово-господарською діяльністю 

 

33.1.  Розробка програмного забезпечення підсистеми управління персоналом та фінансово-

господарською діяльністю в частині функціоналу, що стосується процесів управління 

персоналом та бухгалтерського обліку 

 

квітень - 

вересень 2020 

ДСА України, 

ДП "ІСС" 

33.2.  Розробка програмного забезпечення підсистеми управління персоналом та фінансово-

господарською діяльністю в частині функціоналу, що стосується процесів формування 

консолідованої звітності та процесів бюджетного планування 

 

січень - червень 

2021 

 

ДСА України, 

ДП "ІСС" 

33.3.  Налаштування функціоналу інформаційної взаємодії підсистеми управління персоналом та 

фінансово-господарською діяльністю з іншими підсистемами та модулями ЄСІТС 

 

червень - 

грудень 2021 

ДП "ІСС" 

33.4.  Проведення попередніх випробувань програмного забезпечення підсистеми управління 

персоналом та фінансово-господарською діяльністю в пілотних судах, доопрацювання 

програмного забезпечення за результатами випробувань 

 

жовтень 2020 - 

січень 2021 

ДП "ІСС", 

пілотні суди  

(за окремим 

наказом) 

 

33.5.  Впровадження в експлуатацію підсистеми управління персоналом та фінансово-

господарською діяльністю в господарських та адміністративних судах 

 

січень - травень 

2021 

ДП "ІСС", 

суди 

 

33.6.  Впровадження в експлуатацію підсистеми управління персоналом та фінансово-

господарською діяльністю в загальних судах, у Верховному Суді, органах і установах 

системи правосуддя 

 

січень - грудень 

2021 

ДП "ІСС",  

суди, 

Верховний Суд  

(за згодою),  



11  

органи і установи 

системи 

правосуддя 

 

34.  Створення підсистеми "Контакт-центр судової влади" 

 

34.1.  Розробка програмного забезпечення підсистеми "Контакт-центр судової влади" квітень – 

грудень 2020 

 

ДСА України, 

ДП "ІСС" 

34.2.  Впровадження підсистеми "Контакт-центр судової влади" в експлуатацію грудень 2020 – 

квітень 2021 

 

ДП "ІСС" 

35.  Створення підсистеми захищеного відеоконференцзв'язку 

 

35.1.  Доопрацювання програмного забезпечення підсистеми захищеного відеоконференцзв’язку серпень - 

жовтень 2020 

 

ДСА України, 

ДП "ЦСС" 

35.2.  Розробка типових програмно-технічних рішень та інтерфейсів до існуючого обладнання та 

систем, які знаходяться в експлуатації в судах та органах і установах системи правосуддя для 

забезпечення проведення відеоконференцій в захищеному середовищі ЄСІТС 

 

лютий - липень 

2020 

ДСА України, 

ДП "ЦСС" 

35.3.  Розробка та надання на затвердження Порядку проведення судового засідання в режимі 

відеоконференції 

 

червень - 

грудень 2020 

ДСА України,  

ДП "ЦСС" 

35.4.  Проведення попередніх випробувань та дослідної експлуатації підсистеми захищеного 

відеоконференцзв’язку в пілотних судах. Доопрацювання програмного забезпечення за 

результатами випробувань 

 

жовтень-грудень 

2020 

ДП "ЦСС",  

пілотні суди  

(за окремим 

наказом) 

35.5.  Впровадження підсистеми захищеного відеоконференцзв’язку в експлуатацію 

 

січень - травень 

2021 

ДП "ЦСС", 

суди, 

органи і установи 

системи 

правосуддя 

 

36.  Створення модулю фіксування засідань технічними засобами 

 

36.1.  Розробка програмного забезпечення модулю фіксування засідань технічними засобами серпень - 

жовтень 2020 

ДСА України, 

ДП "ІСС" 
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36.2.  Розробка типових програмно-технічних рішень та інтерфейсів до існуючого обладнання та 

систем, які знаходяться в експлуатації в судах та органах і установах системи правосуддя; 

інтеграція з підсистемою захищеного відеоконференцзв’язку для проведення судових 

засідань у режимі відеоконференцій та з центральним інформаційним сховищем для 

централізованого зберігання аудіо- та відеозаписів 

 

серпень - 

грудень 2020 

ДСА України, 

ДП "ІСС" 

36.3.  Розробка та затвердження Інструкції щодо здійснення аудіо- та відео-запису судового 

засідання 

грудень 2020 ДСА України,  

ДП "ІСС" 

 

36.4.  Проведення попередніх випробувань та дослідної експлуатації модулю фіксування засідань 

технічними засобами в пілотних судах. Доопрацювання програмного забезпечення за 

результатами випробувань 

 

грудень 2020 ДП "ІСС",  

пілотні суди  

(за окремим 

наказом) 

 

36.5.  Впровадження модулю фіксування засідань технічними засобами в господарських та 

адміністративних судах 

 

грудень 2020 - 

квітень 2021 

ДП "ІСС",  

суди 

 

36.6.  Впровадження модулю фіксування засідань технічними засобами в загальних судах, у 

Верховному Суді та в органах і установах системи правосуддя 

 

січень - травень 

2021 

ДП "ІСС",  

суди, 

органи і установи 

системи 

правосуддя 

 

37.  Створення модулю відеотрансляції засідань 

 

37.1.  Розробка програмно-технічного рішення для потокової трансляції судових засідань в мережі 

Інтернет 

 

квітень - грудень 

2020 

ДСА України, 

ДП "ЦСС" 

37.2.  Забезпечення електронної взаємодії модулю відеотрансляції з модулем фіксування засідань 

технічними засобами 

 

грудень 2020 ДП "ЦСС" 

37.3.  Впровадження модулю відеотрансляції засідань в експлуатацію 

 

грудень 2020 

 

ДП "ЦСС" 

38.  Створення підсистеми "Суддівське досьє" 

 

38.1.  Розробка програмного забезпечення підсистеми "Суддівське досьє". Інтеграція з сервісами 

кадрового обліку та судової статистики, запровадження механізмів деперсоналізації 

квітень 2020 - 

грудень 2021 

ДСА України, 

ДП "ІСС" 
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(знеособлення) даних досьє 

 

38.2.  Впровадження підсистеми "Суддівське досьє" в експлуатацію серпень - 

грудень 2021 

 

ДП "ІСС", 

ВРП (за згодою), 

ВККС України  

(за згодою) 

 

39.  Створення підсистеми "Електронний архів" 

 

39.1.  Розробка програмного забезпечення підсистеми "Електронний архів".  

 

січень - грудень 

2021 

 

ДСА України, 

ДП "ІСС" 

39.2.  Впровадження підсистеми "Електронний архів" в експлуатацію.  січень - грудень 

2021 

 

ДП "ІСС" 

39.3.  Здійснення міграції до підсистеми даних, що містяться та обробляються в автоматизованій 

системі діловодства суду 

 

січень - грудень 

2021 

 

ДП "ІСС" 

39.4.  Переведення в цифрову форму архівів справ, сформованих у паперовій формі січень 2022 – 

грудень 2023 

 

ДСА України, 

суди, 

органи і установи 

системи 

правосуддя 

 

40.  Створення підсистеми "Судова практика" 

 

40.1.  Розробка програмного забезпечення підсистеми "Судова практика"  квітень – 

грудень 2020 

 

ДСА України, 

ДП "ІСС" 

40.2.  Впровадження в експлуатацію підсистеми "Судова практика" в закритому середовищі 

(повний доступ до документів) - налаштування інформаційної взаємодії з електронним 

кабінетом внутрішнього користувача ЄСІТС 

 

січень – травень 

2021 

ДП "ІСС" 

40.3.  Впровадження в експлуатацію підсистеми "Судова практика" у відкритому середовищі - 

налаштування інформаційної взаємодії із електронним кабінетом зовнішнього користувача 

ЄСІТС 

 

червень – 

грудень 2021 

ДП "ІСС", 

ДП "ЦСС" 

41.  Створення Веб-порталу судової влади України 
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41.1.  Доопрацювання програмного забезпечення Веб-порталу судової влади України  серпень - 

грудень 2020 

 

ДСА України, 

ДП "ЦСС" 

41.2.  Впровадження Веб-порталу судової влади в експлуатацію грудень 2020 ДП "ЦСС" 

 

41.3.  Здійснення міграції контенту з існуючого веб-порталу грудень 2020 

 

ДП "ЦСС" 

 

42.  Створення підсистеми "Відкриті набори даних" 

 

42.1.  Розробка програмного забезпечення підсистеми "Відкриті набори даних" 

 

серпень - 

грудень 2020 

 

ДСА України, 

ДП "ІСС", 

ДП "ЦСС" 

 

42.2.  Впровадження підсистеми "Відкриті набори даних" в експлуатацію грудень 2020 ДП "ІСС", 

ДП "ЦСС" 

 

43.  Створення підсистеми "Автоматизована взаємодія з іншими автоматизованими системами" 

 

43.1.  Розробка програмного забезпечення адаптера системи електронної взаємодії державних 

електронних інформаційних ресурсів (СЕВ ДЕІР) 

 

січень - грудень 

2021 

ДСА України, 

ДП "ІСС", 

ДП "ЦСС" 

 

43.2.  Розробка сервісів підтримки існуючих протоколів електронної взаємодії із зовнішніми 

автоматизованими інформаційними системами 

 

січень - грудень 

2022 

ДП "ІСС", 

ДП "ЦСС" 

43.3.  Розробка механізмів електронної взаємодії підсистеми за протоколами, що забезпечують у 

відкритому середовищі ЄСІТС отримання, обробку та доставку електронних повідомлень та 

документів із забезпеченням фіксації часу передачі, цілісності та автентичності електронних 

повідомлень, зазначення їх авторства та можливості надання відомостей, що дозволяють 

простежити історію руху електронних повідомлень, виконанні функцій в електронній формі 

 

січень – 

вересень 2022 

ДП "ІСС", 

ДП "ЦСС" 

43.4.  Впровадження у відкритому середовищі доступу до електронних сервісів загальнодержавних 

інформаційних систем, підключених до СЕВ ДЕІР 

 

січень – грудень 

2022 

ДП "ІСС", 

ДП "ЦСС" 

43.5.  Впровадження у відкритому середовищі можливостей надсилання електронних документів 

судів, органів і установ системи правосуддя до інших інформаційних систем в 

автоматичному режимі відповідно до затверджених в установленому порядку регламентів 

жовтень – 

грудень 2022 

ДП "ІСС", 

ДП "ЦСС" 
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43.6.  Впровадження підсистеми "Автоматизована взаємодія з іншими автоматизованими 

системами" в захищеному середовищі із застосуванням шлюзу обміну даними, підключеного 

до Національної системи конфіденційного зв’язку та відомчих захищених мереж 

 

січень – грудень 

2023 

ДП "ІСС", 

ДП "ЦСС" 

 

44.  Створення підсистеми аналітики, статистики, планування ЄСІТС 

 

44.1.  Розробка програмного забезпечення автоматичного формування офіційних статистичних 

звітів, а також оперативної статистичної та іншої звітності на підставі наявних даних у 

центральному інформаційному сховищі за будь-який період часу 

 

січень - грудень 

2021 

ДСА України, 

ДП "ІСС" 

44.2.  Розробка аналітичного модулю для перевірки в автоматичному режимі умов логічного 

контролю статистичних та оперативних звітів 

 

січень - грудень 

2022 

ДСА України, 

ДП "ІСС" 

44.3.  Інтеграція підсистеми з електронними кабінетами внутрішніх користувачів із 

розмежуванням доступу до аналітичної та статистичної інформації для окремих працівників 

судів та органів і установ системи правосуддя 

 

червень - 

грудень 2022 

ДП "ІСС" 

44.4.  Розробка механізмів електронної взаємодії з підсистемою "Веб портал судової влади" для 

автоматизованого оприлюднення офіційних аналітичних та статистичних даних на веб-

порталі судової влади України 

 

червень - 

грудень 2022 

ДП "ІСС" 

44.5.  Впровадження підсистеми аналітики, статистики, планування ЄСІТС в експлуатацію 

 

грудень 2022 ДП "ІСС" 

ПОБУДОВА ЗАХИЩЕНОЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ТА КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

 

45.  Аналіз моделі загроз та оцінка ризиків щодо захисту інформації за встановленими 

стандартами. Розробка загальної політики інформаційної безпеки, плану захисту та 

проектної документації відповідно до законодавства в сфері захисту інформації та 

кібербезпеки 

 

листопад 2020 - 

грудень 2022 

ДП "ІСС" 

46.  Створення захищеної телекомунікаційної мережі 

 

46.1.  Розгортання захищеної телекомунікаційної мережі в межах Центральної системи обробки та 

зберігання даних 

 

липень - грудень 

2020 

ДП "ІСС" 

46.2.  Підключення судів та органів і установ системи правосуддя до захищеної телекомунікаційної 

мережі 

липень 2020  - 

грудень 2022 

ДП "ІСС" 
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47.  Створення захищеного вузла Інтернет доступу, налаштування політик захисту інформації (у підсистемах та модулях ЄСІТС) 

та засобів криптографії 

 

47.1.  Створення КСЗІ захищеного вузла Інтернет доступу (ЗВІД) січень - грудень 

2021 

 

ДП "ІСС" 

47.2.  Проведення експертизи, отримання атестатів КСЗІ Центральної системи та ЗВІД грудень 2021 ДП "ІСС", 

експертна 

організація, 

Держспецзв’язку 

 

48.  Доопрацювання плану захисту інформації з врахуванням виявлених інцидентів порушення 

вимог політики безпеки комплексної системи захисту інформації, змін чи доповнень у 

структурі, складі та логіці функціонування ЄСІТС та її складових у межах політики 

модернізації 

 

за необхідністю ДП "ІСС" 

49.  Визначення базових налаштувань локальної політики безпеки складових компонентів 

типової інформаційно-телекомунікаційної системи відповідного суду 

 

вересень - 

грудень 2020 

ДП "ІСС" 

50.  Надання методичних рекомендацій щодо модернізації локальних обчислювальних мереж 

об’єктів інформаційної діяльності кожного відповідного суду, згідно із структурною схемою 

типової інформаційно-телекомунікаційної системи, визначеної в рамках технічного завдання 

на створення комплексної системи захисту інформації та проектної документації 

 

постійно ДП "ІСС" 

51.  Розробка технічних вимог на доукомплектування об’єктів інформаційної діяльності судів 

відповідним обладнанням типових компонентів інформаційно-телекомунікаційної системи 

 

вересень - 

грудень 2020 

ДП "ІСС" 

52.  Інсталяція та комутація обладнання у відповідності до функціональної схеми інформаційно-

телекомунікаційної системи відповідних судів із налаштуванням параметрів маршрутизації 

та комутації потоків в інформаційно-телекомунікаційних системах автоматизації діяльності 

судів 

 

за запитами 

судів 

ДП "ІСС",  

ДСА України, 

суди 

53.  Впровадження в інформаційно-телекомунікаційних системах автоматизації діяльності судів 

основних та резервних зовнішніх каналів мережевого доступу в захищеному середовищі та 

забезпечення балансування навантаження на активному мережевому обладнанні. 

за окремим 

планом 

ДП "ІСС",  

ДСА України, 

суди, 

органи і установи 

системи 
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правосуддя 

 

54.  Впровадження КСЗІ, отримання атестату відповідності грудень 2023 ДП "ІСС", 

експертна 

організація, 

Держспецзв’язку 

 

ЗАХОДИ З НАВЧАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВНУТРІШНІХ КОРИСТУВАЧІВ ЄСІТС 

 

55.  Розробка навчальних планів і матеріалів для проведення заходів, пов’язаних із 

вдосконаленням роботи внутрішніх користувачів ЄСІТС з підсистемами та модулями ЄСІТС 

 

за планами 

впровадження 

підсистем та 

модулів 

 

ДП "ІСС" 

56.  Проведення он-лайн навчальних семінарів на учбовому порталі "ЄСІТС Університет" (за 

переліком функціональних модулів та підсистем) 

 

постійно ДП "ІСС" 

57.  Надання консультацій та роз’яснень з питань створення та функціонування ЄСІТС постійно ДП "ІСС" 

 

ЗАХОДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДСИСТЕМ, МОДУЛІВ У СКЛАДІ ЄСІТС 

 

58.  Технічна підтримка та супроводження підсистем і модулів ЄСІТС, виправлення помилок та 

застосування нових версій програмного забезпечення 

під час  

промислової 

експлуатації 

 

ДП "ІСС", 

ДП "ЦСС" 

 


