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Вища рада правосуддя відповідно до частини першої статті 1 Закону 

України «Про Вищу раду правосуддя» є колегіальним, незалежним 

конституційним органом державної влади та суддівського врядування, який діє 

в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її 

функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, 

формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання 

норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності 

суддів і прокурорів. 

Відповідно до частини сьомої статті 15-1 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» Положення про Єдину судову інформаційно-

телекомунікаційну систему затверджується Вищою радою правосуддя за 

поданням Державної судової адміністрації України та після консультацій з 

Радою суддів України. 

1 грудня 2018 року в газеті «Голос України» та на офіційному вебпорталі 

«Судова влада України» Державна судова адміністрація України оголосила про 

створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи. 

Згідно з пунктом 13 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу 

раду правосуддя» Вища рада правосуддя  затверджує Положення про Єдину 

судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положення, що 

визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів). 

Відповідно до рішення Вищої ради правосуддя від 10 травня                 

2018 року № 1370-1/0/15-18  (зі змінами) утворено Постійну комісію Вищої 

ради правосуддя з питань Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 

системи (далі – Комісія) з метою організації взаємодії органів системи 

правосуддя щодо розробки та запровадження Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи.  

Про затвердження Положення 

про порядок функціонування 

окремих підсистем Єдиної судової  

інформаційно-

телекомунікаційної системи 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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За результатами роботи Комісія висловила низку зауважень та пропозицій 

до Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. 

Рішенням Вищої ради правосуддя від 28 лютого 2019 року № 624/0/15-19 

повернено на доопрацювання до Державної судової адміністрації України 

проєкт Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну 

систему, запропоновано Державній судовій адміністрації України відкликати 

оголошення про створення та забезпечення функціонування Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи. 

26 травня 2021 року набрав чинності Закон України № 1416-IX «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення поетапного 

впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи». 

Відповідно до цього Закону створення та забезпечення функціонування 

Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи здійснюється 

поетапно. Окремі підсистеми (модулі) Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи починають функціонувати через 30 днів з дня 

опублікування Вищою радою правосуддя у газеті «Голос України» та на 

вебпорталі судової влади України оголошення про створення та забезпечення 

функціонування відповідної підсистеми (модуля) Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи. Відповідні зміни також було внесено до Кодексу 

адміністративного судочинства України, Господарського процесуального 

кодексу України та Цивільного процесуального кодексу України. 

11 червня 2021 року Рада суддів України погодила доопрацьований 

Державною судовою адміністрацією України проєкт Положення про Єдину 

судову інформаційно-телекомунікаційну систему.  

18 та 25 червня 2021 року відбулися засідання Координаційного комітету  

з питань реалізації та впровадження цифрового проєкту у сфері правосуддя 

(далі – Комітет), на яких було розглянуто проєкт Положення про Єдину судову 

інформаційно-телекомунікаційну систему. За результатами розгляду членами 

Комітету було надано низку пропозицій та зауважень, які були враховані 

Державною судовою адміністрацією України під час доопрацювання проєкту 

Положення.  

15 липня 2021 року на адресу Вищої ради правосуддя надійшов 

доопрацьований проєкт Положення про Єдину судову інформаційно-

телекомунікаційну систему (вх. № 6433/0/8-21 від 15 липня 2021 року). 

19 липня 2021 року відбулося засідання Комісії із представниками 

Державної судової адміністрації України, під час якого було висловлено низку 

пропозицій та зауважень до проєкту Положення про Єдину судову 

інформаційно-телекомунікаційну систему, у зв’язку із чим Державною судовою 

адміністрацією України надано Вищій раді правосуддя доопрацьований проєкт 

Положення про порядок функціонування окремих підсистем Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи. 

28 липня 2021 року проєкт Положення про порядок функціонування 

окремих підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи 

опубліковано на сайті Вищої ради правосуддя для ознайомлення суддів і 

представників юридичної спільноти та надання ними пропозицій та зауважень. 
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Вищою радою правосуддя проведено консультації із представниками 

Ради суддів України та Державної судової адміністрації України та погоджено 

проєкт Положення про порядок функціонування окремих підсистем Єдиної 

судової інформаційно-телекомунікаційної системи. 

Враховуючи викладене, керуючись статтею 34 Закону України «Про 

Вищу раду правосуддя», Вища рада правосуддя 

 

вирішила: 

 

затвердити Положення про порядок функціонування окремих підсистем 

(модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, що 

додається. 
  

 

 

В. о. Голови Вищої ради правосуддя                                О.В. Маловацький 
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        ЗАТВЕРДЖЕНО 
       Рішення Вищої ради правосуддя 

       17 серпня 2021 року № 1845/0/15-21 

 

 

Положення 

про порядок функціонування  окремих підсистем (модулів) Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи 

 

I. Загальні положення 

 

1. Положення про порядок  функціонування окремих підсистем 

(модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – 

Положення) розроблено відповідно до вимог Господарського процесуального 

кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, 

Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 

кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

Кодексу України з процедур банкрутства, законів України «Про судоустрій і 

статус суддів», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи», «Про електронні документи та електронний 

документообіг», «Про електронні довірчі послуги», «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» та інших нормативно-правових актів. 

 

2. Положення визначає порядок функціонування в судах та органах 

системи правосуддя окремих підсистем (модулів) Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи, зокрема підсистем «Електронний 

кабінет», «Електронний суд» та підсистеми відеоконференцзв’язку; порядок 

вчинення  процесуальних дій в електронній формі з використанням таких 

підсистем; особливості використання в судах та органах системи правосуддя 

іншого програмного забезпечення в перехідний період до початку 

функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи у 

складі всіх підсистем (модулів). 

 

3. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система (ЄСІТС) – 

сукупність інформаційних та телекомунікаційних підсистем (модулів), які 

забезпечують автоматизацію визначених законодавством та цим Положенням 

процесів діяльності судів, органів та установ в системі правосуддя, включаючи 

документообіг, автоматизований розподіл справ, обмін документами між судом 

та учасниками судового процесу, фіксування судового процесу та участь 

учасників судового процесу у судовому засіданні в режимі відеоконференції, 

складання оперативної та аналітичної звітності, надання інформаційної 

допомоги суддям, а також автоматизацію процесів, які  забезпечують фінансові, 

майнові, організаційні, кадрові, інформаційно-телекомунікаційні та інші 

потреби користувачів ЄСІТС. 
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4. Власником програмного забезпечення ЄСІТС є держава в особі 

Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України). ЄСІТС працює 

на базі основного та резервного (резервних) центрів обробки даних. 

Організаційне та фінансове забезпечення створення і функціонування 

окремих підсистем (модулів) ЄСІТС здійснює ДСА України, яка несе 

відповідальність за їх належне функціонування та забезпечення захисту 

інформації.  

 

5. У цьому  Положенні терміни вживаються в таких значеннях: 

5.1) відеоконференція – телекомунікаційна технологія інтерактивної 

взаємодії двох або більше віддалених учасників судового провадження з 

можливістю обміну аудіо- та відеоінформацією в реальному часі; 

5.2) електронна копія паперового документа – документ в електронній 

формі, що містить візуальне подання паперового документа, отримане шляхом 

сканування (фотографування) паперового документа. Відповідність оригіналу 

та правовий статус електронної копії паперового документа засвідчуються 

кваліфікованим електронним підписом особи, що створила таку копію; 

5.3) електронне повідомлення (повідомлення) – автоматично створена 

та передана в електронній формі інформація, в тому числі про доставку, 

отримання, реєстрацію чи відмову в реєстрації електронного документа 

адресатом; 

5.4) електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована 

у вигляді електронних даних, який містить обов’язкові реквізити документа, 

правовий статус якого засвідчено кваліфікованим електронним підписом 

автора; 

5.5) ідентифікаційні дані особи – для юридичних осіб: ідентифікаційний 

код юридичної особи (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством 

України, – код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій 

України); для фізичних осіб – підприємців: реєстраційний номер облікової 

картки платника податків (далі – РНОКПП), для адвокатів – номер та дата 

видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; для фізичних 

осіб: унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі 

(далі – УНЗР), реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – 

РНОКПП) або номер і серія паспорта. Для фізичних осіб – громадян України 

номер і серія паспорта є ідентифікаційними даними виключно за відсутності у 

такої фізичної особи РНОКПП або УНЗР; 

5.6) користувач ЄСІТС (користувач) – особа, що пройшла процедуру 

реєстрації в підсистемі «Електронний кабінет» (Електронний кабінет ЄСІТС), 

пройшла автентифікацію та якій надано доступ до підсистем ЄСІТС відповідно 

до  її повноважень;   

5.7) органи та установи в системі правосуддя – Вища рада правосуддя, 

Рада суддів України, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, ДСА 

України, Національна школа суддів України, Служба судової охорони, їх 

територіальні підрозділи; 

5.8) офіційна електронна адреса – сервіс Електронного кабінету ЄСІТС, 

адреса електронної пошти, вказана користувачем в Електронному кабінеті 
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ЄСІТС, або адреса електронної пошти, вказана в одному з державних реєстрів. 

Адреса електронної пошти, що використовується  при реєстрації Електронного 

кабінету, не може бути зареєстрована на доменних іменах, використання яких 

заборонено законодавством України; 

5.9) паперове судове рішення – оригінал судового рішення на папері з 

особистими підписами всіх суддів (присяжних), які беруть участь в ухваленні 

(прийнятті) рішення;  

5.10) паперовий документ – документ, інформація в якому зафіксована на 

папері, у тому числі обов’язкові реквізити документа, який засвідчений 

особистим підписом автора; 

5.11) підписувач / підписувачі (рішення, судового рішення, іншого 

документа) – особа або особи, які відповідно до норм законодавства мають 

підписати відповідний документ; 

5.12) права користувача – сукупність дій, які користувач має право 

здійснювати в підсистемах ЄСІТС після своєї автентифікації, в тому числі 

відповідно до диференційованих прав доступу; 

5.13) проєкт документа – дані в електронній формі до накладення 

електронного підпису або в паперовій формі до накладення особистого підпису 

уповноваженою особою (особами), зазначеною (зазначеними) у реквізитах 

підписувача такого електронного або паперового документа; 

5.14) процесуальний документ – документ, одержаний чи створений 

судом у процесі здійснення правосуддя або судового контролю за дотриманням 

прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, який має 

відповідні реквізити, на який поширюються вимоги процесуального закону та 

яким закріплюється (фіксується) певна процесуальна дія. 

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значенні, передбаченому 

процесуальними кодексами України, Законом України «Про електронні довірчі 

послуги» та іншими законодавчими актами України. 

 

II. Основні функції ЄСІТС 

 

            6.  Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», 

процесуального законодавства України ЄСІТС забезпечує:  

6.1) ведення електронного діловодства, в тому числі рух електронних 

документів у межах відповідних органів та установ та між ними, реєстрацію 

вхідних і вихідних документів та етапів їх руху; 

6.2) централізоване захищене зберігання судових справ, процесуальних, 

інших документів та інформації в єдиній базі даних; 

6.3) захищене зберігання, автоматизовану аналітичну і статистичну 

обробку інформації; 

6.4) збереження судових справ та інших документів в електронному 

архіві; 

6.5) обмін документами та інформацією (надсилання та отримання 

документів та інформації, спільна робота з документами) в електронній формі 

між судами, іншими органами та установами в системі правосуддя, учасниками 
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судового процесу, а також проведення відеоконференції в режимі реального 

часу; 

6.6) автоматизацію роботи судів, органів та установ у системі 

правосуддя, в тому числі автоматизоване формування в режимі реального часу 

основних аналітичних показників діяльності; автоматизацію процесів ведення 

бухгалтерського, статистичного, кадрового обліку, формування та консолідації 

фінансової, статистичної та управлінської звітності; автоматизацію процесів 

планування та виконання бюджетів; 

6.7) формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на 

посаду судді) в електронній формі; 

6.8) віддалений доступ користувачів ЄСІТС до будь-якої інформації, що 

в ній зберігається, в електронній формі відповідно до диференційованих прав 

доступу; 

6.9) визначення судді (судді-доповідача) для розгляду конкретної 

справи у порядку, встановленому процесуальним законом; 

6.10) визначення присяжних для судового розгляду із числа осіб, які 

внесені до списку присяжних; 

6.11) відбір кандидатури арбітражного керуючого у справах про 

банкрутство; 

6.12) розподіл справ у Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній 

комісії суддів України, їх органах; 

6.13) аудіо- та відеозапис судових засідань, засідань Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя, її органів, 

транслювання їх в інтернеті в порядку, визначеному законом; 

6.14) ведення Єдиного державного реєстру судових рішень; 

6.15) ведення Єдиного державного реєстру виконавчих документів; 

6.16) функціонування вебпорталу судової влади України, вебсайтів 

Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; 

6.17) функціонування єдиного контакт-центру для управління запитами, 

іншими зверненнями; 

6.18) можливість автоматизованої взаємодії ЄСІТС з іншими 

автоматизованими, інформаційними, інформаційно-телекомунікаційними 

системами органів та установ у системі правосуддя, органів правопорядку, 

Національної асоціації адвокатів України, Міністерства юстиції України та 

підпорядкованих йому органів та установ, інших органів та установ; 

6.19) можливість учасникам справи брати участь у судовому засіданні в 

режимі відеоконференції; 

6.20) інші функції, передбачені цим Положенням. 

 

7. З метою поетапного впровадження ЄСІТС норми цього Положення 

визначають порядок функціонування лише окремих, готових до впровадження 

підсистем (модулів) ЄСІТС, а також порядок вчинення дій, які ними 

забезпечуються. 

Підсистеми (модулі) ЄСІТС, порядок функціонування яких 

врегульований цим Положенням,  визначені в розділі ІІІ цього Положення.  
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У міру  завершення розроблення інших підсистем (модулів) ЄСІТС 

порядок їх функціонування визначатиметься шляхом внесення змін до цього 

Положення. 

  

III. Порядок функціонування окремих підсистем (модулів) ЄСІТС 

 

1. Підсистема «Електронний кабінет» 

 

8.  Підсистема «Електронний кабінет» (Електронний кабінет ЄСІТС, 

Електронний кабінет) – підсистема ЄСІТС, захищений вебсервіс, що має 

офіційну адресу в інтернеті (https://cabinet.court.gov.ua), який забезпечує 

процедуру реєстрації користувачів в ЄСІТС, а також подальшу автентифікацію 

таких осіб з метою їх доступу до підсистем (модулів) ЄСІТС у межах наданих 

прав.   

Доступ користувачів до підсистем (модулів) ЄСІТС, окрім Електронного 

кабінету, також може забезпечуватися за допомогою сервісу обміну даними між 

відповідними підсистемами (модулями) ЄСІТС та іншими інформаційними 

системами.   

 

9. Процедура реєстрації в ЄСІТС (реєстрація Електронного кабінету, 

реєстрація офіційної електронної адреси) передбачає проходження 

запропонованої засобами Електронного кабінету процедури реєстрації з 

використанням кваліфікованого електронного підпису, та внесенням  

контактних даних особи, зокрема адреси електронної пошти, номера телефону 

(в тому числі мобільного), зазначенням інших засобів зв’язку, які забезпечують 

фіксацію повідомлення або виклику.  

Користувачі зобов’язані вносити повну та актуальну інформацію в 

Електронний кабінет в обсязі, визначеному функціональними можливостями 

ЄСІТС, невідкладно після створення, отримання або зміни такої інформації.  

Інструкція користувача Електронного кабінету розробляється 

адміністратором ЄСІТС та розміщується на вебсторінці технічної підтримки 

користувачів ЄСІТС за вебадресою https://wiki.court.gov.ua. 

 

10. Адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, судові експерти, державні 

органи та органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання 

державного та комунального секторів економіки реєструють свої офіційні 

електронні адреси в ЄСІТС в обов’язковому порядку. Інші особи реєструють 

свої офіційні електронні адреси в ЄСІТС у добровільному порядку. 

 

11.  Процедура реєстрації Електронного кабінету фізичної особи та 

фізичної особи – підприємця здійснюється з використанням кваліфікованого 

електронного підпису такої особи.  

Процедура реєстрації Електронного кабінету юридичної особи 

здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису керівника 

такої юридичної особи, що підтверджується даними з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

https://wiki.court.gov.ua/
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формувань. Сертифікат кваліфікованого електронного підпису такої посадової 

особи повинен містити ідентифікаційні дані як юридичної, так і посадової 

особи. 

Керівник юридичної особи засобами програмного забезпечення 

Електронного кабінету може уповноважувати працівників юридичної особи (в 

тому числі себе) або інших фізичних осіб чи фізичних осіб – підприємців на 

перегляд, створення та надсилання електронних документів, а також вчинення 

інших дій від імені юридичної особи з використанням власних Електронних 

кабінетів таких фізичних осіб чи фізичних осіб – підприємців.  

 

12. Особливості реєстрації Електронних кабінетів органів прокуратури 

та уповноваження прокурорів на виконання функцій процесуальних осіб у 

кримінальному провадженні з використанням їхніх власних Електронних  

кабінетів визначаються спільним рішенням ДСА України та Офісу 

Генерального прокурора.  

 

13. Для автентифікації в Електронному кабінеті користувач 

використовує чинний сертифікат відкритого ключа та особистий ключ 

кваліфікованого електронного підпису, що зберігається на захищеному носії 

особистих ключів або на звичайному носії інформації.  

 

14. Використання особистих ключів користувачами, а також створення 

ними кваліфікованого електронного підпису здійснюються в порядку, 

визначеному Законом України «Про електронні довірчі послуги», з 

особливостями, встановленими цим Положенням. Відмова користувача від 

отримання або використання особистих ключів кваліфікованого електронного 

підпису, їх використання з порушенням зазначених нормативних актів 

позбавляє його права доступу до ЄСІТС.  

 

15. Обробка персональних даних, внесених до Електронного кабінету, 

здійснюється адміністратором ЄСІТС від імені ДСА України (володільця 

персональних даних) без згоди суб’єкта персональних даних на підставі 

передбачених законом повноважень ДСА України щодо забезпечення 

функціонування ЄСІТС.   

 

16. Процесуальні документи та докази можуть подаватися до суду в 

електронній формі, а процесуальні дії – вчинятися в електронній формі 

виключно за допомогою ЄСІТС з використанням власного кваліфікованого 

електронного підпису, прирівняного до власноручного підпису, за винятком 

випадків, передбачених процесуальним законом.  

 

17. Особам, які зареєстрували Електронний кабінет, суд надсилає 

документи у справах, в яких такі особи беруть участь, в електронній формі 

шляхом їх надсилання до Електронного кабінету таких осіб або в інший спосіб, 

передбачений процесуальним законодавством,  що не позбавляє їх права 

отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.   
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18. Доступ до підсистем (модулів) ЄСІТС, крім вебпорталу, 

здійснюється за допомогою Електронного кабінету після обов’язкового 

проходження особою процедури реєстрації або автентифікації. Автентифікація 

користувача здійснюється на початку кожної сесії роботи в ЄСІТС. 

 

19. Доступ до вебпорталу судової влади України забезпечується за 

допомогою веббраузера, без проходження автентифікації.  

 

20. Адміністратор ЄСІТС надає користувачеві доступ до інформації, 

підсистем, модулів, функцій та сервісів ЄСІТС  в межах прав користувачів, 

визначених законодавством. Зміна повноважень користувача передбачає зміну 

в системі обсягу його прав та наданих функцій.  

 

21. Користувачі зобов’язані використовувати технічні засоби і 

технології, що мають забезпечувати належну якість та інформаційну безпеку 

передачі та отримання інформації, зображення та звуку, й самостійно несуть 

ризики технічної неможливості отримання доступу до ЄСІТС, погіршення 

якості чи переривання зв’язку тощо.  

 

22. З метою запобігання несанкціонованому доступу до інформації та 

несанкціонованому втручанню в роботу ЄСІТС адміністратор ЄСІТС 

забезпечує відстеження та облік дій користувачів, визначає для них і 

неавтентифікованих осіб моделі попередження загроз витоку інформації, 

застосовує засоби забезпечення цілісності бази даних інформаційних та 

телекомунікаційних підсистем, попередження спроб несанкціонованих дій 

щодо інформаційних ресурсів ЄСІТС, а також вчиняє інші необхідні дії.  

 

23. Користувачі ЄСІТС можуть надавати (відкликати) іншим 

користувачам ЄСІТС право на доступ до інформації, що міститься у власних 

Електронних кабінетах, та право на вчинення за допомогою засобів 

Електронного кабінету дій від свого імені, які вважатимуться такими, що 

вчинені користувачем особисто. 

 

2. Підсистема «Електронний суд» 

 

24. Підсистема «Електронний суд» (Електронний суд) – підсистема 

ЄСІТС, що забезпечує можливість користувачам у передбачених 

законодавством випадках відповідно до наявних технічних можливостей 

підсистеми ЄСІТС реалізованого функціоналу створювати та надсилати в 

електронному вигляді процесуальні чи інші документи до суду, інших органів 

та установ у системі правосуддя, а також отримувати інформацію про стан і 

результати розгляду таких документів чи інші документи.   

Інструкція користувача Електронного суду розробляється 

адміністратором ЄСІТС та розміщується на вебсторінці технічної підтримки 

користувачів ЄСІТС за вебадресою https://wiki.court.gov.ua. 

https://wiki.court.gov.ua/
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25. Процесуальні та інші документи, пов’язані з розглядом справ у суді 

та розглядом у Вищій раді правосуддя справ про порушення суддею 

(прокурором) вимог щодо несумісності, дисциплінарного проступку судді, 

втручання в діяльність судді, можуть подаватися до суду та Вищої ради 

правосуддя в електронній формі виключно з використанням підсистеми 

«Електронний суд». 

  

26. Електронні документи створюються із застосуванням вбудованого 

текстового редактора шляхом заповнення форм документів, передбачених 

Інструкцією користувача Електронного суду, підписуються кваліфікованим 

електронним підписом (підписами) його підписувача (підписувачів) та 

надсилаються засобами відповідної підсистеми ЄСІТС.  

 

27. До створених в Електронному суді документів користувачі можуть 

додавати інші файли (зображення, відеофайли тощо). Відповідні додані файли 

(додатки) підписуються кваліфікованим електронним підписом користувачів 

разом зі створеними в Електронному суді документами, до яких вони 

додаються.  

 

Технічні вимоги щодо форм електронних документів та їхніх додатків, 

обмеження щодо їхнього розміру, формату та інших характеристик 

встановлюються Інструкцією користувача Електронного суду.  

 

28. Дата та час підписання документа в Електронному суді, а також 

дата та час його надсилання автоматично зберігаються і не підлягають 

корегуванню. 

  

29. У разі подання до суду документів в електронній формі учасник 

зобов’язаний у випадках, визначених процесуальним законодавством, надати 

доказ надсилання іншим учасникам справи копій поданих до суду документів.

  

У випадку, коли інший учасник справи відповідно до внесених 

ідентифікаційних даних про нього має зареєстрований Електронний кабінет, 

функціонал Електронного суду в автоматичному режимі надає суду та учаснику 

справи доказ надсилання до Електронних кабінетів інших учасників справи 

поданих до суду документів.  

В іншому випадку засобами Електронного суду користувача інформують 

про відсутність в іншого учасника справи зареєстрованого Електронного 

кабінету.  

 

30.  Користувач ЄСІТС може уповноважити іншого користувача на 

вчинення дій із використанням Електронного суду в інтересах довірителя, 

надавши засобами відповідної підсистеми ЄСІТС такому повіреному 

довіреність в електронній формі відповідно до вимог процесуального 

законодавства. 
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31. Надання довіреності в електронній формі здійснюється засобами 

Електронного кабінету шляхом створення електронного документа 

встановленої форми, в якому визначається обсяг повноважень повіреного.  

 

32. Довіреність в електронній формі, підписана кваліфікованим 

електронним підписом довірителя, надає можливість повіреному виконувати 

визначений довірителем перелік дій засобами Електронного суду. Повірений, 

якому довірителем видана довіреність в електронній формі із правом 

передоручення, може надати таку довіреність іншому користувачу на вчинення 

дій в інтересах довірителя (передоручення).  

 

33. Від імені юридичної особи видавати довіреності в електронній 

формі мають право особи, зазначені у відомостях Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо 

такої юридичної особи у графі «Прізвище, ім’я, по батькові, дати обрання 

(призначення) осіб, що обираються (призначаються) до органу управління такої 

юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у 

правовідносинах з третіми особами, або такі, які мають право вчиняти дії від 

імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та 

дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи». 

Від імені іноземної юридичної особи електронні довіреності видаватися не 

можуть.  

 

34. Довіреність в електронній формі, що підтверджує повноваження 

представника, та електронні документи, на підставі яких відбувалось 

передоручення прав первинного довірителя (за їх наявності), автоматично 

додаються до документів, відправлених представником засобами Електронного 

суду.  

 

35. Довіреність в електронній формі дійсна до моменту її скасування 

довірителем або протягом строку, на який вона видана. При втраті чинності 

довіреності в електронній формі автоматично скасовуються також усі її похідні 

довіреності, що видані в порядку передоручення.  

 

36. Після надсилання засобами Електронного суду процесуальних та 

інших документів особа може у власному Електронному кабінеті 

відслідковувати рух та стан розгляду документів у суді або в органі та установі 

в системі правосуддя. Відомості про доставку документа, його реєстрацію та 

інші відомості щодо розгляду справ  відповідно до  наявних технічних 

можливостей підсистем ЄСІТС надсилаються в автоматичному режимі до 

Електронного кабінету користувача, від імені якого подавалися документи.       

У випадку надання користувачем електронної довіреності інформація про 

результати розгляду документів надсилається до Електронного кабінету 

довірителя та повіреного (повірених).  
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37. Підсистема «Електронний суд» забезпечує можливість 

автоматичного надсилання матеріалів справ в електронному вигляді до 

Електронних кабінетів учасників справи та їхніх повірених.     

До Електронних кабінетів користувачів надсилаються у передбачених 

законодавством випадках документи у справах, які внесені до автоматизованої 

системи діловодства судів (далі – АСДС) та до автоматизованих систем 

діловодства, що функціонують в інших органах та установах у системі 

правосуддя. Документи у справах надсилаються до Електронних кабінетів 

користувачів у випадку, коли вони внесені до відповідних автоматизованих 

систем у вигляді електронного документа, підписаного кваліфікованим 

підписом підписувача (підписувачів), чи у вигляді електронної копії паперового 

документа, засвідченої кваліфікованим електронним підписом відповідального 

працівника суду, іншого органу чи установи правосуддя      (далі – 

автоматизована система діловодства).  

Документи, які один з учасників справи надіслав до суду, іншого органу 

чи установи у системі правосуддя з використанням Електронного суду, в 

передбачених законодавством випадках автоматично надсилаються до 

Електронних кабінетів інших учасників справи чи їхніх повірених після 

реєстрації цих документів в АСДС або автоматизованих системах діловодства. 

До Електронного кабінету користувачів надсилаються відомості, у тому 

числі про отримання та реєстрацію документів у справі, а також  інші відомості, 

що призвели до зміни стану розгляду справи.  

Особам, які не мають зареєстрованих Електронних кабінетів, документи у 

передбачених цим пунктом випадках можуть надсилатися засобами підсистем 

ЄСІТС на  адресу електронної пошти, вказану такими особами під час подання 

документів до суду.    

 

38. Інформація про надходження до Електронного кабінету відомостей 

та документів про результати розгляду справ додатково може надсилатися 

користувачу у вигляді повідомлення на електронну пошту. Дані про електронну 

пошту зазначаються користувачем у профілі його Електронного кабінету.  

 

39. Документи, що надійшли через Електронний суд, реєструються 

судами, іншими органами та установами в системі правосуддя в день їх 

надходження упродовж робочого дня або не пізніше наступного робочого дня, 

якщо документ надійшов у неробочий час, за загальними правилами реєстрації 

вхідної кореспонденції, визначеними Положенням про автоматизовану систему 

документообігу суду та  відповідними інструкціями з діловодства в судах чи в 

інших органах та установах у системі правосуддя.  

 

40. Відповідальний працівник суду або інших органу чи установи в 

системі правосуддя перед реєстрацією документів, що надійшли в електронній 

формі, повинен переконатися в тому, що такий документ доступний для 

перегляду.    
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У разі неможливості відкрити (переглянути) документ він не 

реєструється, про що складається відповідний акт, примірник якого разом з 

відповідним повідомленням надсилається особі. 

 

41. У разі реєстрації отриманого документа до Електронного кабінету 

користувача автоматично надсилається відповідне повідомлення. В іншому 

випадку надсилається повідомлення із зазначенням причини відмови в 

реєстрації документа.  

 

42. Засобами ЄСІТС в автоматичному режимі здійснюється перевірка 

наявності в особи зареєстрованого Електронного кабінету.  

У разі наявності в особи Електронного кабінету засобами ЄСІТС 

забезпечується надсилання до автоматизованої системи діловодства 

підтвердження доставлення до Електронного кабінету користувача документа у 

справі.  

 В іншому випадку до автоматизованої системи діловодства надходить 

повідомлення про відсутність в особи зареєстрованого Електронного кабінету. 

 

43. До Електронного кабінету надсилаються документи у справі лише в 

разі наявності ідентифікаційних даних користувача (учасника справи), внесених 

до автоматизованої системи діловодства.   

У разі надсилання користувачем документів у справі за допомогою 

власного Електронного кабінету ідентифікаційні дані користувача вносяться до 

автоматизованої системи діловодства в автоматичному режимі.  

У разі надсилання документів у справі особою в паперовій формі її 

ідентифікаційні дані вносяться до автоматизованої системи діловодства 

працівником суду.  

 

44. Засобами Електронного суду користувачі можуть сплатити судовий 

збір та інші платежі в режимі онлайн під час формування відповідного 

документа або додати відомості щодо  здійсненого самостійно платежу для 

забезпечення автоматичної перевірки його зарахування на відповідний рахунок. 

Інформація автоматично додається до документа, що створюється.  

 

3. Підсистема відеоконференцзв’язку 

 

45. Підсистема відеоконференцзв’язку забезпечує учасникам справи 

можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза 

межами приміщення суду за допомогою свого Електронного кабінету та 

власних технічних засобів; у приміщенні іншого суду –  за допомогою 

технічних засобів суду; в установі попереднього ув’язнення, установі 

виконання покарань або медичному закладі – за допомогою технічних засобів, 

наявних у відповідній установі.   

Підсистема відеоконференцзв’язку також забезпечує користувачам 

можливість брати участь у засіданнях інших органів та установ системи 

правосуддя в режимі відеоконференції. Особливості порядку проведення таких 
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засідань можуть встановлюватися відповідними органами та установами 

системи правосуддя.  

Інструкція користувача підсистеми відеоконференцзв’язку розробляється 

адміністратором ЄСІТС та розміщується на вебсторінці технічної підтримки 

користувачів ЄСІТС за вебадресою https://wiki.court.gov.ua.  

 

46. За наявності в суді технічної можливості учасник справи у порядку, 

встановленому процесуальним законом,  може  брати участь у судовому 

засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за 

допомогою власних технічних засобів. Ризики технічної неможливості участі у 

відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв’язку тощо 

несе учасник справи, який подав відповідну заяву. 

 

47. За наявності в суді технічної можливості учасник справи  може 

брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні 

іншого суду за допомогою технічних засобів суду. Технічну можливість участі 

у відеоконференції, належну якість зображення та звуку, інформаційну безпеку 

тощо забезпечує такий суд.  

 

48. Особа, яка утримується в установі попереднього ув’язнення, 

установі виконання покарань або медичному закладі,  може  брати участь у 

судовому засіданні в режимі відеоконференції (дистанційне судове 

провадження) у приміщенні такої установи за допомогою її технічних засобів 

та з використанням Електронного кабінету установи або кабінету її службової 

особи. Технічну можливість участі у відеоконференції, належну якість 

зображення та звуку, інформаційну безпеку тощо забезпечує така установа.  

 

49. Для участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції учасник 

справи повинен попередньо зареєструватися в Електронному кабінеті. Учасник 

справи також повинен перевірити наявні у нього власні технічні засоби на 

відповідність технічним вимогам, визначеним Інструкцією користувача 

підсистеми відеоконференцзв’язку, для роботи із системою 

відеоконференцзв’язку.  

50. Суд ухвалює рішення про можливість проведення засідання в 

режимі відеоконференції за умови наявності в суді відповідної технічної 

можливості (наявність обладнання та можливість його використання у 

визначені день і час).  

 

51. У разі проведення судового засідання в режимі відеоконференції 

секретар судового засідання засобами підсистеми ЄСІТС забезпечує ведення 

протоколу судового засідання в електронній формі та відеозапис судового 

засідання. До матеріалів справи в паперовій формі приєднується паперовий 

примірник протоколу судового засідання з посиланням на відеозапис судового 

засідання, проведеного в режимі відеоконференції.    

 

https://wiki.court.gov.ua/
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52. Після закінчення засідання протокол у визначені процесуальним 

законодавством строки підписується кваліфікованим електронним підписом 

секретаря судового засідання, після чого блокується для внесення змін.  

 

53. Відеозапис судового засідання засобами підсистеми ЄСІТС 

автоматично зберігається у централізованому файловому сховищі. 

 

54. Підписаний протокол судового засідання, який містить 

вебпосилання на відеозапис судового засідання у централізованому файловому 

сховищі, переноситься (передається, імпортується) до АСДС.   

 

55. До матеріалів справи в паперовій формі приєднується паперовий 

примірник протоколу судового засідання з посиланням на відеозапис судового 

засідання, проведеного в режимі відеоконференції.     

 

56. У разі сплати стороною відповідного судового збору відповідальна 

особа суду за заявою сторони засобами підсистеми  ЄСІТС:  

надає особі доступ до відеозапису судового засідання в Електронному 

кабінеті користувача;  

надає запис на оптичному диску у вигляді файлу.  

 

ІV. Перехідні положення 

  

57.  Це Положення набирає чинності із дня його затвердження, крім:   

підрозділу 1 розділу ІІІ, який набирає чинності з дати початку 

функціонування підсистеми «Електронний кабінет»; 

підрозділу 2 розділу ІІІ, який набирає чинності з дати початку 

функціонування підсистеми «Електронний суд»; 

підрозділу 3 розділу ІІІ, який набирає чинності з дати початку 

функціонування підсистеми відеоконференцзв’язку. 
 

58. Підсистеми (модулі) ЄСІТС, вказані в розділі ІІІ цього Положення, 

починають функціонувати через 30 днів із дня опублікування Вищою радою 

правосуддя в газеті «Голос України» та на вебпорталі судової влади України 

оголошення про створення та забезпечення функціонування відповідної 

підсистеми (модуля). 

 

59. До початку функціонування всіх підсистем (модулів) ЄСІТС 

процесуальні та інші документи можуть подаватися до суду в електронній 

формі з використанням офіційної електронної адреси  або адреси електронної 

пошти, з якої надійшли документи, засвідчені кваліфікованим електронним 

підписом. До початку функціонування всіх підсистем (модулів) ЄСІТС  суд 

надсилає документи у справах або на  офіційну електронну адресу або адресу 

електронної пошти, з якої надійшли до суду документи, засвідчені 

кваліфікованим електронним підписом.   
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У разі надсилання судом документів на адресу електронної пошти,  з якої 

надійшли до суду документи, засвідчені кваліфікованим електронним 

підписом,  ризики технічної неможливості доставки документа суду на 

відповідну адресу учасника судового процесу несе учасник судового процесу. 

 

60. До початку функціонування підсистеми електронного 

документообігу у складі ЄСІТС реєстрація документів, які надходять на адресу 

суду (в тому числі процесуальних документів, що можуть бути предметом 

судового розгляду), здійснюється в АСДС відповідно до Положення про 

автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради 

суддів України від 26 листопада 2010 року № 30 (зі змінами), та інструкції з 

діловодства. Реєстрація документів в інших органах та установах системи 

правосуддя здійснюється за правилами, передбаченими відповідними 

документами та інструкціями з діловодства, чинними до затвердження цього 

Положення.  

 

61. До забезпечення початку функціонування всіх підсистем (модулів) 

ЄСІТС справи розглядаються (формуються та зберігаються) в паперовій формі. 

Документи, що надійшли до суду в електронній формі, роздруковуються за 

наявності такої можливості в суді та приєднуються до матеріалів паперової 

справи. 

Електронні документи та електронні копії паперових документів 

зберігаються в автоматизованих системах діловодства. 

 

62.  До матеріалів судової справи в електронному вигляді в АСДС 

належать:  

 

62.1) у разі подання до суду процесуальних та інших документів, що 

стосуються розгляду судових справ, в електронній формі за допомогою 

підсистеми «Електронний суд»:  

реєстраційні картки;  

відомості про отримання або надсилання електронних документів;  

позовні та інші заяви, скарги та інші передбачені законом процесуальні 

документи в електронній формі, що подані до суду з використанням 

підсистеми «Електронний суд»;  

процесуальні та інші документи в електронній формі, виготовлені судом 

та надіслані на офіційні електронні адреси учасників судового процесу за 

допомогою ЄСІТС;  

інші електронні документи, створені в АСДС в автоматичному режимі 

(протоколи автоматизованого розподілу справи, протоколи фіксування судових 

засідань, технічні записи судових засідань тощо); 

  

62.2) у разі подання до суду процесуальних та інших документів, що 

стосуються розгляду судових справ, у паперовій формі:  

реєстраційні картки;  

відомості про отримання або надсилання електронних документів;  
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процесуальні та інші документи в електронній формі, виготовлені судом;

  

інші електронні документи, створені в АСДС в автоматичному режимі 

(протоколи автоматизованого розподілу справи, протоколи фіксування судових 

засідань, технічні записи судових засідань тощо).  

 

63.  Сканування судом документів у паперовій формі та долучення їх 

до матеріалів електронної судової справи здійснюються за наявності такої 

можливості в суді. 

  

64. Порядок формування справ, у тому числі тих, які містять документи 

в електронній формі, здійснюється за правилами, визначеними відповідними 

інструкціями з діловодства.  

 

65. Якщо в матеріалах справи містяться документи в електронній 

формі, суд має забезпечити ознайомлення з такими документами в приміщенні 

суду з використанням відповідних засобів інформатизації за наявності 

технічної можливості.  

 

66. Підсистеми (модулі) ЄСІТС, вказані в розділі ІІІ цього Положення, 

починають функціонувати через 30 днів із дня опублікування Вищою радою 

правосуддя в газеті «Голос України» та на вебпорталі судової влади України 

оголошення про створення та забезпечення функціонування відповідної 

підсистеми (модуля). 

 

67. Інші підсистеми (модулі) ЄСІТС починають функціонувати у складі 

ЄСІТС після завершення їх розробки, внесення змін до Положення про Єдину 

судову інформаційно-телекомунікаційну систему в частині порядку 

функціонування таких підсистем, а також після опублікування у 

встановленому порядку оголошення про створення та забезпечення їх 

функціонування.  

 

68. До початку функціонування підсистеми електронного 

документообігу у складі ЄСІТС відповідні підсистеми та модулі ЄСІТС 

інтегруються до наявних у судах та інших органах і установах у системі 

правосуддя автоматизованих систем діловодства, а також інших підсистем і 

модулів за правилами, встановленими цим Положенням.  

 

69. До початку функціонування підсистеми автоматизованого 

розподілу справ у складі ЄСІТС:  

визначення складу суду та присяжних здійснюється відповідно до 

Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого 

рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30 (зі змінами);  

відбір кандидатури арбітражного керуючого у справах про банкрутство 

здійснюється в порядку, визначеному до затвердження цього Положення.  
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70. Функціонування підсистем «Електронний кабінет» та «Електронний 

суд» у Великій Палаті Верховного Суду, Касаційному кримінальному суді у 

складі Верховного Суду та Касаційному цивільному суді у складі Верховного 

Суду та Київському апеляційному суді починається після інтеграції цих 

підсистем із наявними в зазначених судах автоматизованими системами 

документообігу та публікації відповідного оголошення в порядку, визначеному 

для початку функціонування ЄСІТС. 

  

71. Можливість зазначення в судовому рішенні інформації про його 

вебадресу в Єдиному державному реєстрі судових рішень виникає із дня 

початку функціонування підсистеми «Єдиний державний реєстр судових 

рішень» у складі ЄСІТС.  

 

72. В ЄСІТС не обробляється інформація з обмеженим доступом.  

 

 


