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ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Державної судової 

адміністрації України 

від 16.06. 2022 №  178 

 

  
 

ЗАВДАННЯ    

  до галузевої Програми інформатизації   

 
МІСЦЕВИХ ТА АПЕЛЯЦІЙНИХ СУДІВ І ПРОЕКТУ ПОБУДОВИ ЄДИНОЇ СУДОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ   

  на 2022 - 2024 роки    

           

Завдання (роботи) 
Державний 

замовник 

Обсяг фінансування, тис. гривень Очікувані 

результати усього у тому числі 

державний 

бюджет 

інші 

джерела 

капітальні вкладення поточні витрати 

 державний 

бюджет 

інші 

джерела 

науково-дослідні роботи інші потреби 

державний 

бюджет 

інші 

джерела 

державний 

бюджет 

інші 

джерела 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1. Розвиток інформаційно-

комунікаційної бази 

місцевих та апеляційних 

судів, органів і установ у 

системі правосуддя 

ДСА України 925 025,53  828 692,4    96 333,13   

Забезпечення серверним, 

комп'ютерним та 

мережевим обладнанням 

місцевих, апеляційних судів 

та установ судової системи 

 828 692,4  828 692,4      

забезпечення 

серверним, 

комп'ютерним та 

мережевим 

обладнанням 

відповідно до 

нормативів 

забезпечення 

засобами 

інформатизації, 

затверджених у 

встановленому 

порядку  
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Заходи щодо легалізації 

програмного забезпечення 

для користувачів судів, 

органів та установ системи 

правосуддя (операційні 

системи) 

 96 333,13      96 333,13  

легалізація 16490 

одиниць 

програмного 

забезпечення  

2. Забезпечення сталого 

функціонування 

прикладних програмних 

систем (у тому числі, вже 

впроваджених підсистем 

(модулів) ЄСІТС), 

програмно-технічних 

комплексів та 

інформаційної 

інфраструктури судів, 

органів і установ у системі 

правосуддя 

ДСА України 625 899,35  0,00    625 899,35   

Супроводження та 

адміністрування підсистеми 

Центральне інформаційне 

сховище 

  15 097,45   0,00      15 097,45   

супроводження та 

забезпечення 

працездатності 

програмного 

забезпечення для 

автоматизації 

документообігу; 

забезпечення 

доставки 

абонентам 

судових повісток 

в електронному 

вигляді; 

централізованого 

адміністрування 

мереж та 

інформаційних 

ресурсів, 

серверного та 

мережевого 

обладнання; 

супроводження та 

адміністрування 

підсистем 

"Електронний 

Забезпечення 

функціонування захищеної 

телекомунікаційної мережі 

  62 566,59   0,00      62 566,59   

Супроводження 

програмного забезпечення, 

централізованого 

адміністрування мереж та 

забезпечення доставки 

абонентам судових повісток 

в електронному вигляді 

(місцеві та апеляційні суди) 

  360 607,28   0,00      360 607,28   

Супроводження та 

адміністрування підсистем 

"Електронний кабінет", 

"Електронний суд" 

 51 315,03  0,00    51 315,03  

Супроводження та 

адміністрування підсистеми 

захищеного 

відеоконференцзв’язку 

 19 055,66  0,00    19 055,66  

Забезпечення 

функціонування Єдиного 
 100 250,12  0,00    100 250,12  
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державного реєстру судових 

рішень 

кабінет", 

"Електронний 

суд" та 

підсистеми 

відеоконференцзв

’язку; 

забезпечення 

функціонування 

Єдиного 

державного 

реєстру судових 

рішень та 

передання 

електронних 

копій судових 

рішень до нього; 

забезпечення 

функціонування 

захищеної 

телекомунікаційн

ої мережі; 

адміністрування 

баз даних та 

забезпечення 

обміну 

інформацією між 

центральною 

базою даних і 

локальними 

базами даних; 

забезпечення 

технічної 

підтримки і 

навчання 

користувачів 

Супроводження та 

адміністрування Веб-

порталу судової влади 

України 

 6 809,67  0,00    6 809,67  

Супроводження та 

адміністрування підсистеми 

"Контакт-центр судової 

влади" 

 10 197,55  0,00    10 197,55  

3. Автоматизація 

діяльності судів, органів і 

установ у системі 

правосуддя. Створення 

нових, доопрацювання 

(модернізація) існуючих 

підсистем (модулів) 

 322 259,16  322 259,16       0,00      
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ЄСІТС, їх впровадження 

та розвиток 

Підсистема електронного 

документообігу 
  174 053,64   174 053,64      0,00   

 доопрацювання, 

модернізація, 

розширення 

функціональності 

програмного 

продукту 

Підсистема управління 

персоналом та фінансово-

господарською діяльністю 

  10 770,55   10 770,55      0,00   

створення 

(доопрацювання) 

програмного 

продукту з 

використанням 

наявних 

компонентів (за 

доцільності, після 

додаткової 

оцінки) 

Підсистема "Електронний 

кабінет, Підсистема 

"Електронний суд" 

  6 884,10   6 884,10      0,00   

доопрацювання, 

модернізація, 

розширення 

функціональності 

програмного 

продукту 

Підсистема "Суддівське 

досьє" 
  10 743,38   10 743,38      0,00   

створення 

програмного 

продукту  

Модуль фіксування засідань 

технічними засобами, 

забезпечення 

відеотрансляцій та 

відеоконференцзв'язку 

  4 214,37   4 214,37      0,00   

створення 

(доопрацювання), 

модернізація, 

розширення 

функціональності 

програмного 

продукту  

Веб-портал судової влади 

України 
  0,00   0,0      0,00   

доопрацювання, 

модернізація, 

розширення 

функціональності 

програмного 

продукту 

Підсистема 

автоматизованого розподілу 

справ 

  8 125,98   8 125,98      0,00   

 створення 

(доопрацювання) 

централізованого 



5 

 

 

 

програмного 

продукту (на 

заміну застарілого 

розподіленого) 

Підсистема "Електронний 

архів" 
  21 455,76   21 455,76      0,00   

створення 

(доопрацювання) 

програмного 

продукту  

Підсистема "Судова 

практика" 
  1 741,12   1 741,12      0,00   

створення 

(доопрацювання)  

програмного 

продукту  

Підсистема аналітики, 

статистики, планування, 

звітності 

  16 626,99   16 626,99      0,00   

створення 

(доопрацювання) 

програмного 

продукту на 

заміну застарілого 

Модуль автоматизованої 

взаємодії з іншими 

автоматизованими 

системами 

  2 709,75   2 709,75      0,00   

створення 

(доопрацювання) 

програмного 

продукту 

Підсистема "Контакт-центр 

судової влади" 
  7 226,25   7 226,25      0,00   

доопрацювання, 

модернізація, 

розширення 

функціональності 

програмного 

продукту  

Підсистема "Відкриті 

набори даних" 
  0,00   0,00      0,00   

супроводження та 

адміністрування 

підсистеми  

Єдиний державний реєстр 

судових рішень (ЄДРСР) 
  28 710,96   28 710,96      0,00   

створення 

(доопрацювання) 

програмного 

продукту на 

заміну застарілого  

Єдиний державний реєстр 

виконавчих документів 

(ЄДРВД)  

  26 999,70   26 999,70      0,00   

створення 

(доопрацювання) 

програмного 

продукту  

Модуль "Управління 

інформаційною безпекою та 

доступом" 

  1 996,61   1 996,61      0,00   

 створення 

(доопрацювання) 

програмного 

продукту 
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4. Модернізація та 

нарощування 

інформаційно-

комунікаційної 

інфраструктури, 

забезпечення захисту 

інформації та 

кібербезпеки 

ДСА України 622 316,02  502 364,02    119 952,00   

Побудова та державна 

експертиза комплексної 

системи захисту інформації 

  5 911,32   5 911,32      0,00   

 проектування, 

побудова, 

впровадження та 

експертиза КСЗІ 

Побудова інфраструктури 

інформаційної безпеки та 

кіберзахисту 

 376 106,00  376 106,00      

обладнання 

інформаційного 

захисту в суди та 

датацентри з 

централізованим 

моніторингом та 

управлінням 

Забезпечення 

функціонування 

інфраструктури 

віртуалізації фізичних 

розподілених систем 

Датацентрів 

 119 952,00      119 952,00  

 модернізація 

інфраструктури, 

телекомунікаційн

ої мережі, 

оптимізації 

функціонування 

ЦОД та 

забезпечення 

безпеки даних, які 

обробляються, 

передаються і 

зберігаються в 

інформаційно-

технічних 

системах 

Створення другого 

резервного Центру обробки 

даних ЄСІТС 

 118 890,00  118 890,00       

Облаштування 

інфраструктури та побудова 

резервного каналу зв’язку 

  1 456,70   1 456,70      0,00   

 модернізація 

інфраструктури, 

телекомунікаційн

ої мережі, 

оптимізації 

функціонування 
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ЦОД та 

забезпечення 

безпеки даних, які 

обробляються, 

передаються і 

зберігаються в 

інформаційно-

технічних 

системах 

5. Підвищення обізнаності 

суспільства щодо 

інструментів 

електронного правосуддя, 

навчання користувачів 

  30 500,00      30 500,00  

Розробка навчальних та 

інформаційних матеріалів 

щодо електронного 

правосуддя, 

розповсюдження у засобах 

масової інформації 

  14 000,00      14 000,00  

Розробка методологічних 

матеріалів щодо ЄСІТС, 

проведення тематичних та 

спеціалізованих навчальних 

програм для суддів, 

працівників апаратів 

  16 500,00      16 500,00  

Всього    2 495 500,06 30 500,00 1 653 315,58     842 184,48 30 500,00    

 

 

 

Директор департаменту 

інформаційних технологій  

Державної судової адміністрації України                                                                                                        О. Чикін   

 

 

 

 


