Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від "___"___________ 2012 р. №___
Київ

Про внесення змін до Положення про Єдину базу даних
електронних адрес, номерів факсів (телефаксів)
суб'єктів владних повноважень
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести зміни до Положення про Єдину базу даних електронних
адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р.
№ 5 (Офіційний вісник України, 2011, № 2 (21.01.2011), ст. 102), виклавши
його у редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з моменту опублікування.

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 січня 2011 р. № 5
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від "___"___________ 2012 р. №___
ПОЛОЖЕННЯ
про Єдину базу даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів)
суб'єктів владних повноважень
1. Це Положення визначає порядок формування, ведення та надання
доступу до Єдиної бази даних електронних адрес, номерів факсів
(телефаксів) суб'єктів владних повноважень.
2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:
Єдина база даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів)
суб'єктів владних повноважень (далі - Єдина база даних) - автоматизована
система накопичення та зберігання інформації про електронні адреси, номери
факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень, яка використовується
судами для надсилання суб'єктові владних повноважень тексту повістки
відповідно до статті 38 Кодексу адміністративного судочинства України.
Суб'єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого
самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при
здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в
тому числі на виконання делегованих повноважень;
Електронна адреса суб'єкта владних повноважень - адреса електронної
поштової скриньки (далі – Електронна адреса), що складається з
ідентифікатора, позначки "@" та доменного імені. При цьому
ідентифікатором є ідентифікаційний код юридичної особи, а доменним
іменем - ім'я у домені gov.ua, зареєстроване адміністратором Єдиної бази
даних.
Електронна поштова скринька – це обліковий запис з виділеним
дисковим простором на поштовому сервері Державної судової адміністрації
України (далі – ДСА України) для збереження електронних листів, які
отримані або надіслані з використанням Електронної адреси. Електронна
поштова скринька надається суб'єкту владних повноважень безоплатно після
створення Електронної адреси.

Держателем Єдиної бази даних (далі - Держатель) є Державна судова
адміністрація України (далі – ДСА України), яка забезпечує її ведення,
контролює здійснення заходів, пов'язаних із захистом інформації, що в ній
міститься, укладає договори, відповідно до яких фінансуються витрати,
пов'язані з веденням Єдиної бази даних, та виконує інші функції, передбачені
цим Положенням;
Адміністратором Єдиної бази даних (далі - Адміністратор) є визначена
ДСА України відповідно до законодавства юридична особа, яка здійснює
заходи щодо технічного і програмно-технологічного забезпечення
функціонування Єдиної бази даних, надання доступу до інформації, що в ній
міститься, забезпечує зберігання та захист такої інформації, систематизацію
електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних
повноважень, створення та забезпечення функціонування інформаційнопошукової системи доступу до зазначених адрес і номерів, виконує інші
функції, передбачені цим Положенням;
Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осібпідприємців (далі - ЄДР) - автоматизована система збирання, накопичення,
захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осібпідприємців.
3. Створення, функціонування та вдосконалення порядку ведення
Єдиної бази даних забезпечується за рахунок видатків, передбачених у
державному бюджеті для утримання ДСА України.
4. Наповнення Єдиної бази даних здійснюється на підставі відомостей,
поданих суб'єктом владних повноважень:
1) в автоматичному режимі після надходження з ЄДР;
2) в режимі опрацювання адміністратором, а саме: у разі отримання
листа–звернення щодо включення до Єдиної бази даних його відокремленого
підпорядкованого підрозділу або посадової чи службової особи, які не мають
статусу юридичної особи.
5. Картка реєстрації суб'єкта владних повноважень, його
відокремленого підпорядкованого підрозділу або посадової чи службової
особи містить наступні відомості:
1) повне найменування суб'єкта владних повноважень;
2) ідентифікаційний код юридичної особи;
3) місцезнаходження;

4) електронна адреса;
5) телефон, номер факсу (телефаксу);
6) прізвище керівника;
7) прізвище, ім’я по батькові посадової чи службової особи
(заповнюється у разі реєстрації відокремленого підпорядкованого підрозділу,
посадової чи службової особи, які не мають ідентифікаційного коду
юридичної особи);
8) найменування органу, до сфери управління якого належить суб'єкт,
посадова чи службова особа;
9) дата заповнення.
6. Порядок наповнення Єдиної бази даних після надходження
відомостей про суб'єкт владних повноважень з ЄДР:
1) адміністратор ЄДР щодобово на електронну адресу Адміністратора
Єдиної бази даних надсилає в електронному вигляді відомості про суб'єктів
владних повноважень, які не були надіслані раніше, або зміни до відомостей
про суб'єктів владних повноважень;
2) у разі відсутності в Єдиній базі даних відомостей про суб'єкта
владних повноважень в автоматичному режимі створюється картка реєстрації
суб'єкта владних повноважень. Картці реєстрації надається статус "не
активна";
3) повідомлення про створення картки реєстрації згідно підпункту
2 пункту 6 цього Положення зберігається в Єдиній базі даних та
надсилається на Електронну адресу;
4) після створення картки реєстрації в автоматичному режимі для
суб'єкта владних повноважень створюється Електронна адреса, а також
тимчасовий пароль доступу до електронної поштової скриньки;
5) після створення картки реєстрації протягом 10-ти робочих днів
Адміністратор надсилає на адресу за місцем знаходження суб'єкта владних
повноважень у паперовому вигляді рекомендованим листом з повідомленням
про вручення лист – повідомлення про створення нової електронної адреси, а
також тимчасового паролю доступу до електронної поштової скриньки;
6) протягом 10-ти робочих днів з дати отримання повідомлення про
вручення листа згідно підпункту 5 пункту 6 цього Положення Адміністратор

надає реєстраційній картці суб'єкта владних повноважень статус "активна",
про що відповідне повідомлення в автоматичному режимі надсилається на
Електронну адресу, а також зберігається в Єдиній базі даних;
7) у разі відсутності в суб'єкта владних повноважень доступу до мережі
Інтернет, право користування його Електронною адресою надається
вищестоящому органу, якому підпорядкований суб’єкт владних
повноважень;
8) у випадку відсутності у суб'єкта владних повноважень
вищестоящого органу, а також доступу до мережі Інтернет, суб'єкт владних
повноважень протягом 3-х робочих днів з дати отримання листаповідомлення надсилає Адміністратору лист-звернення про неможливість
отримання документів від суду електронною поштою із зазначенням номеру
факсу для надсилання судом тексту повістки;
9) у разі внесення змін до картки реєстрації суб'єкта владних
повноважень згідно підпункту 1 пункту 6 цього Положення відповідне
повідомлення в автоматичному режимі надсилається на Електронну адресу, а
також зберігається в Єдиній базі даних.
7. Порядок наповнення Єдиної бази даних після отримання листа –
звернення від суб'єкта владних повноважень щодо включення до Єдиної бази
даних його відокремленого підпорядкованого підрозділу або посадової чи
службової особи, які не мають статусу юридичної особи:
1) суб'єкт владних повноважень надсилає на адресу за місцем
знаходження Адміністратора у паперовому вигляді належним чином
заповнений офіційний лист-замовлення щодо включення до Єдиної бази
даних його відокремленого підпорядкованого підрозділу, посадової чи
службової особи, які не мають ідентифікаційного коду юридичної особи;
2) Адміністратор здійснює перевірку включення до Єдиної бази даних
суб'єкта владних повноважень згідно підпункту 1 пункту 7 цього Положення.
3) у разі, якщо суб'єкт владних повноважень згідно підпункту 1 пункту
7 цього Положення включений до Єдиної бази даних та його картка
реєстрації має статус "активна", Адміністратор на підставі інформації, яка
наведена у листі-замовленні згідно підпункту 1 пункту 7 цього Положення,
створює картку реєстрації відокремленого підпорядкованого підрозділу,
посадової чи службової особи суб'єкта владних повноважень. Реєстраційній
картці надається статус "не активна";
4) після створення реєстраційної картки в автоматичному режимі для
відокремленого підпорядкованого підрозділу або посадової чи службової

особи суб’єкта владних повноважень згідно підпункту 3 пункту 7 цього
Положення створюється Електронна адреса, а також тимчасовий пароль
доступу до електронної поштової скриньки;
5) повідомлення про створення картки реєстрації згідно підпункту 3
пункту 7 цього Положення надсилається на електронні адреси суб'єкта
владних повноважень та його відокремленого підпорядкованого підрозділу,
посадової чи службової особи повноважень згідно підпункту 1 пункту
7 цього Положення, а також зберігається в Єдиній базі даних;
6) після створення картки реєстрації протягом 5-ти робочих днів
Адміністратор надсилає на адресу за місцем знаходження відокремленого
підпорядкованого підрозділу, посадової чи службової особи суб'єкта владних
повноважень у паперовому вигляді рекомендованим листом з повідомленням
про вручення лист – повідомлення про створення нової Електронної адреси, а
також тимчасового паролю доступу до електронної поштової скриньки;
7) протягом 10-ти робочих днів з дати отримання повідомлення про
вручення адміністратор надає картці реєстрації суб'єкта владних
повноважень статусу "активна", про що відповідне повідомлення
надсилається на електронні адреси суб'єкта владних повноважень та його
відокремленого підпорядкованого підрозділу, посадової чи службової особи
суб'єкта владних повноважень згідно підпункту 1 пункту 7 цього Положення,
а також зберігається в Єдиній базі даних;
8) у разі відсутності у відокремленого підпорядкованого підрозділу,
посадової чи службової особи суб'єкта владних повноважень доступу до
мережі Інтернет, право користування електронною адресою, відокремлений
підпорядкований підрозділ, посадова чи службова особа суб'єкта владних
повноважень надає вищестоящому органу, який має доступ до мережі
Інтернет до моменту надання відокремленому підпорядкованому підрозділу,
посадової чи службової особи суб'єкта владних повноважень доступу до
мережі Інтернет;
9) у разі надходження від суб'єкта владних повноважень згідно
підпункту 1 пункту 7 цього Положення офіційного листа – замовлення щодо
змінення інформації про відомості згідно пункту 7 цього Положення
адміністратор вносить зміни у відповідну картку реєстрації;
10) повідомлення про внесення змін до картки реєстрації згідно
підпункту 9 пункту 7 цього Положення надсилається на електронні адреси
суб'єкта владних повноважень та його відокремленого підпорядкованого
підрозділу, посадової чи службової особи суб'єкта владних повноважень
згідно підпункту 9 пункту 7 цього Положення, а також зберігається в Єдиній
базі даних.

8. Інформація про суб'єкт владних повноважень, що має статус "не
активна", не може використовуватися судами для надсилання такому
суб'єктові тексту повістки відповідно до статті 38 Кодексу адміністративного
судочинства України електронною поштою або засобами факсимільного
зв'язку.
9. Суб'єкти владних повноважень несуть відповідальність за
достовірність відомостей, що подаються для внесення до Єдиної бази даних, і
своєчасність їх подання.
10. Право доступу та користування інформацією про суб'єктів владних
повноважень, що міститься у Єдиній базі даних, мають суб'єкти владних
повноважень, їх відокремлені підпорядковані підрозділи, посадові чи
службові особи та суди.
Доступ до зазначеної інформації здійснюється безоплатно через вебсторінку, адреса якої розміщується на офіційному веб-порталі судової влади
України.
11. Інструкція користувача, а також регламент роботи Єдиної бази
даних затверджуються її Держателем та розміщуються на веб-сторінці
Єдиної бази даних.
____________

