
 

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ 
01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5, тел.: (044) 277-76-29, факс: (044) 277-76-30  

 

25 лютого 2019 року   м. Київ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 10 

Заслухавши доповідь члена Ради суддів України Чорної В.В. стосовно 

проекту Положення «Про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну 

систему», що надійшов від Державної судової адміністрації України, 

обговоривши проект Консультативного висновку Ради суддів України щодо 

зазначеного проекту, на виконання  вимог частини 7 статті 15-1 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів України», Рада суддів України, - 

в и р і ш и л а: 

1. Підтримати позицію Державної судової адміністрації України щодо 

запровадження перехідного механізму впровадження ЄСІТС (поетапного 

впровадження модулів (підсистем) по мірі забезпечення їх належного 

функціонування). 

2. Затвердити Консультативний висновок Ради суддів України щодо 

проекту Положення «Про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну 

систему», що додається. 

3. Направити до Вищої ради правосуддя та Державної судової 

адміністрації України Консультативний висновок Ради суддів України щодо 

проекту Положення «Про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну 

систему» разом із зауваженнями та пропозиціями для врахування їх при 

затвердженні Положення «Про Єдину судову інформаційно-

телекомунікаційну систему». 

4. Рекомендувати Державній судовій адміністрації України затвердити 

та надати до Ради суддів України орієнтовний графік поетапного 

впровадження модулів (підсистем) ЄСІТС.  

5. Звернути увагу Державної судової адміністрації України на 

необхідність виконання рішення Ради суддів України № 79 від 19 листопада 

2018 року «Щодо проблем запровадження електронного суду», підтриманого 

рішенням XVI позачергового з’їзду суддів України, щодо забезпечення 



організаційно-технічного, методичного та кадрового забезпечення судів, та 

під час поетапного впровадження модулів (підсистем) ЄСІТС враховувати 

стан фактичного виконання цих вимог. Доповісти про стан виконання 

зазначених рішень до 01 липня 2019 року. 

 

       Голова 

Ради суддів України 

 

(підпис)  
 

О. С. Ткачук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Ради суддів України 

25 лютого 2019 року № 10 

 

Затверджено 

Рішення Ради суддів України 

від 25 лютого 2019 року № 10 

 

Консультативний висновок Ради суддів України 

щодо проекту Положення про Єдину судову інформаційно-

телекомунікаційну систему (в порядку частини 7 статті 15-1 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів України») 

 

Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального 

кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» 

№2147-VIII від 03.10.2017 передбачено запровадження Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи, яка починає функціонувати через 

90 днів з дня опублікування Державною судовою адміністрацією України у 

газеті «Голос України» та на веб-порталі судової влади оголошення про 

створення та забезпечення функціонування ЄСІТС. 

У зв’язку із запровадженням Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи, цим Законом внесено зміни до окремих 

процесуальних норм, набрання законної сили якими прямо пов’язується з 

датою початку функціонування ЄСІТС.    

01 грудня 2018 року в газеті «Голос України» № 229 (6984) Державною 

судовою адміністрацією України опубліковано оголошення про створення та 

забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи та про початок її дослідної експлуатації з                  

01 березня 2019 року у складі восьми підсистем (модулів): 

- Єдиний контакт-центр судової влади України; 

- Єдина підсистема управління фінансово-господарськими процесами; 

- Офіційна електронна адреса (Електронний кабінет); 

- Офіційний веб-портал «Судова влада України»; 

- Єдиний державний реєстр судових рішень; 

- Підсистема «Електронний суд»; 

- Модуль «Автоматизований розподіл»; 

- Модуль «Судова статистика». 

В цьому ж оголошенні зазначено, що з 01 січня 2019 року ЄСІТС 

працює в тестовому режимі. 

Рішенням Ради суддів України «Щодо проблем запровадження 

електронного суду» № 79 від 19.11.2018 року, підтриманим XVI 

позачерговим З’їздом суддів України (пункт 8 Рішення З’їзду від 19-20 

грудня 2018 року), було звернуто увагу Державної судової адміністрації 

України на наявність ряду організаційних, матеріально-технічних, кадрових 



та нормативних проблем, які потребують вирішення, оскільки є 

обов’язковою передумовою для запровадження ЄСІТС.  

Окремо було звернуто увагу Державної судової адміністрації України на 

необхідність якнайшвидшого надання Раді суддів України для ознайомлення 

та проведення консультацій проекту Положення «Про Єдину судову 

інформаційно-телекомунікаційну систему», що передує його затвердженню 

Вищою радою правосуддя згідно вимог Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів». 

Водночас, проект Положення «Про Єдину судову інформаційно-

телекомунікаційну систему» з додатком до нього «Вимоги до форм 

процесуальних документів» надійшов від Державної судової адміністрації 

України до Ради суддів України лише 05 лютого 2019 року.  

З метою обговорення положень вказаного проекту в судах та з’ясування 

реального рівня готовності судів до запровадження ЄСІТС з 01 березня 2019 

року, Рада суддів України надіслала вказаний проект до місцевих та 

апеляційних судів, запропонувавши в строк до 20 лютого 2019 року надати 

свої пропозиції та зауваження.   

У визначений строк від судових установ України надійшли зауваження 

та пропозиції щодо змісту запропонованої Державною судовою 

адміністрацією України редакції проекту Положення «Про Єдину судову 

інформаційно-телекомунікаційну систему» та Додатку до нього «Вимоги до 

форм процесуальних документів».  

Крім того, встановлено, що починаючи з дати запровадження тестової 

експлуатації ЄСІТС і станом на 25 лютого 2019 року, в тестовому режимі 

почала працювати підсистема «Електронний суд» та модуль «Офіційна 

електронна адреса (Електронний кабінет)». Реєстрація позовних заяв та 

інших документів, що надійшли у тестовому режимі через «Електронний 

кабінет», здійснюється в комп’ютерних програмах автоматизованої системи 

діловодства суду КП «Д-3», КП «Діловодство спеціалізованого суду» (КП 

«ДСС»), АСЕД «Апеляція» та в автоматизованій програмі діловодства у 

Верховному Суді. 

Від судів також надходить інформація про те, що наразі не завершено 

облаштування робочих місць суддів в залах судових засідань (персональні 

комп’ютери або ноутбуки/планшети, а також засоби повного фіксування 

судового процесу), навчання суддів з роботи в підсистемі «Електронний суд» 

ЄСІТС не проведені; залишилося не вирішеним питання щодо забезпечення 

судів додатковими працівниками апарату, до функціональних обов’язків яких 

було б віднесено технічне наповнення баз даних ЄСІТС та робота з цією 

системою. 

У відповідності до вимог частини 1 статті 151 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів», організаційне та фінансове забезпечення 

діяльності органів судової влади у межах повноважень, установлених 

законом, здійснює Державна судова адміністрація України.  



  Таким чином, відповідальність за належну організацію функціонування 

Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи законодавцем 

покладено на Державну судову адміністрацію України.  

Початок функціонування Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи, у відповідності до вимог Закону України «Про 

внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 

Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 

судочинства України та інших законодавчих актів» №2147-VIII від 

03.10.2017 р., пов’язується з днем опублікування Державною судовою 

адміністрацією України у газеті «Голос України» та на веб-порталі судової 

влади оголошення про створення та забезпечення функціонування ЄСІТС 

(через 90 днів з дня публікації такого оголошення). 

Враховуючи, що відповідне оголошення в газеті «Голос України» було 

опубліковано Державною судовою адміністрацією України 01 грудня                

2018 року, повноцінна робота ЄСІТС у складі анонсованих восьми модулів 

(підсистем) має розпочатися з 01 березня 2019 року. 

В ході підготовки Консультативного висновку Державною судовою 

адміністрацією України запропоновано нову редакцію Перехідних положень 

проекту Положення «Про ЄСІТС», згідно якої, з 01 березня 2019 року 

починають функціонувати три модулі загальної підсистеми ЄСІТС, а саме: 

«Офіційна електронна адреса (Електронний кабінет)», «Офіційний веб-

портал «Судова влада України», та «Єдиний державний реєстр судових 

рішень», а також підсистема «Електронний суд», що входить до складу 

Єдиної підсистеми електронного діловодства судів та органів судового 

врядування ЄСІТС. 

Запропоновано поетапне впровадження початку роботи судів з 

окремими підсистемами (модулями) ЄСІТС за результатами проведеного 

тестування відповідних підсистем (модулів), навчання суддів та працівників 

апарату суду, а також за умови належного матеріально-технічного 

забезпечення суду.  

До впровадження відповідних модулів ЄСІТС, але не пізніше ніж до              

01 січня 2020 року, в судах можуть використовуватись наявні на день 

початку функціонування ЄСІТС комп’ютерні програми автоматизованої 

системи діловодства суду (КП «Д-3», КП «Діловодство спеціалізованого 

суду», АСЕД «Апеляція», автоматизована програма діловодства у 

Верховному Суді) разом з функціоналом здійснення авторозподілу справ. 

Тобто, Державною судовою адміністрацією України запропоновано 

механізм поетапного впровадження підсистем та модулів ЄСІТС по мірі 

готовності кожного окремого суду працювати з відповідними підсистемами 

(модулями) ЄСІТС. 

Рада суддів України погоджується з позицією Державної судової 

адміністрації України щодо необхідності поетапного впровадження в судах 

модулів та підсистем ЄСІТС та розуміє важливість затвердження Положення 

«Про ЄСІТС», яким буде регламентовано роботу системи. 



 Водночас, з огляду на наявність численних зауважень щодо змісту 

проекту Положення «Про ЄСІТС», які надійшли від судів України, а також 

враховуючи стислі терміни для опрацювання цього проекту, Рада суддів 

України пропонує Постійній комісії з питань ЄСІТС при Вищій раді 

правосуддя врахувати ці пропозиції перед наданням рекомендації щодо  

можливості затвердження проекту Положення «Про ЄСІТС».  

На додаток до Консультативного висновку, для врахування у подальшій 

роботі Радою суддів України надаються узагальнені зауваження та 

пропозиції судів щодо проекту Положення «Про ЄСІТС». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


