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Договір

про надання доступу до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ

України

Міністерство внутрішніх справ України (далі – Виконавець), в особі заступника Міністра

внутрішніх справ України                           , який діє на підставі Положення про

Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 28 жовтня 2015 року № 878, та наказу Міністерства внутрішніх справ України

від 25 квітня 2022 року № 230 «Про затвердження Розподілу обов’язків між першим

заступником, заступниками Міністра внутрішніх справ України», з однієї сторони, та Суб’єкт

електронної взаємодії, який надіслав Заяву про приєднання до цього Договору, в особі

керівника чи іншої уповноваженої особи, який діє на підставі

положення/наказу/довіреності/інших дозвільних документів (далі – Замовник), з іншої

сторони (далі разом – Сторони), відповідно до статей 634, 638, 641, 642 Цивільного

кодексу України, уклали цей договір про надання доступу до єдиної інформаційної системи

Міністерства внутрішніх справ України (далі – Договір).

Терміни, що використовуються в Договорі:

ЄІС МВС – єдина інформаційна система Міністерства внутрішніх справ України;

ЦП ЄІС МВС – центральна підсистема єдиної інформаційної системи Міністерства

внутрішніх справ України;

Служба ЄІС МВС – Департамент інформатизації Міністерства внутрішніх справ України;

Адміністратор ЄІС МВС – Державне підприємство «ІНФОТЕХ»;

Адміністратор центральної підсистеми ЄІС МВС – працівники адміністратора ЄІС МВС,

які наділені повноваженнями з інформаційного та організаційно-технічного супроводження

функціонування ЦП ЄІС МВС, забезпечення процесів організації та здійснення електронної

взаємодії суб’єктів електронної взаємодії та користувачів;

Функціональна підсистема ЄІС МВС (далі – ФП ЄІС) – це сукупність технічних засобів та

програмних комплексів, які автоматизують службові процеси суб’єктів ЄІС МВС до рівня

стандартів операційних процедур та автоматизованого робочого місця користувача,

забезпечують формування, зберігання, спільне використання і верифікацію інформаційних

ресурсів ЄІС МВС;

Електронний кабінет сервісу центральної підсистеми ЄІС МВС (далі – Електронний

кабінет) – складова інформаційного сервісу ЦП ЄІС МВС, що забезпечує адміністраторам

суб’єктів електронної взаємодії можливість спільно з адміністратором ЄІС МВС виконувати

заходи з організації та здійснення електронної інформаційної взаємодії в ЄІС МВС, її

інформаційного та організаційно-технічного супроводження, тощо;

Інформаційний ресурс ЄІС МВС – визначені групи взаємозв’язаних задокументованих

одиниць інформації, які формуються і об’єднуються в автоматизованих інформаційних

системах суб’єктів єдиної інформаційної системи МВС за певними ознаками, у тому числі

зазначені в переліку пріоритетних інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи
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Міністерства внутрішніх справ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України

від 14 листопада 2018 року № 1024;

Інформаційний сервіс ЦП ЄІС МВС – постійно діючі компоненти програмної частини у

складі ЦП ЄІС МВС, які забезпечують належне виконання функціональних задач

ЦП ЄІС МВС;

Суб’єкти електронної взаємодії – суб’єкти ЄІС МВС, органи місцевого самоврядування,

міжнародні організації, суб’єкти господарювання, правоохоронні органи інших держав,

самозайняті особи;

Адміністратор Суб’єкта електронної взаємодії – відповідальна особа Суб’єкта електронної

взаємодії, уповноважена на виконання заходів з організації та здійснення електронної

інформаційної взаємодії з ЄІС МВС, наділена відповідними правами та обов’язками щодо її

інформаційного та організаційно-технічного супроводження спільно з Адміністратором ЄІС

МВС;

Спільні рішення – накази, меморандуми, інші спільні рішення, що визначають порядок та

умови електронної взаємодії з ЄІС МВС, укладені МВС з іншими суб’єктами електронної

взаємодії;

Додатки до спільних рішень – протоколи автоматизованого обміну інформацією, технічні

регламенти, додатки до договорів, інші документи, передбачені законодавством, які

визначають безпосередню електронну інформаційну взаємодію з відповідними

інформаційними ресурсами;

Користувачі – фізичні особи та уповноважені особи суб’єктів електронної взаємодії, яким у

встановленому порядку надано відповідні права доступу до інформації в ЄІС МВС;

Офіційний вебсайт Виконавця –                    

Інші терміни в цьому Договорі вживаються в значеннях, наведених у Законах України «Про

інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про захист

персональних даних», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про

електронні довірчі послуги», Положенні про єдину інформаційну систему Міністерства

внутрішніх справ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада

2018 року № 1024 (далі – Положення про ЄІС МВС), Порядку функціонування центральної

підсистеми єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України,

затвердженому наказом Міністерства внутрішніх справ України від 16 вересня 2020 року

№ 665, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2020 року

за № 1092/35375, Регламенті електронної інформаційної взаємодії суб’єктів єдиної

інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ та інших суб’єктів, електронна

інформаційна взаємодія яких забезпечується сервісами центральної підсистеми єдиної

інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ, затвердженому рішенням науково-

технічної ради з питань інформатизації системи МВС та центральних органів виконавчої

влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через

Міністра внутрішніх справ України, Протокол №1 від 10 листопада 2021 року (далі –

Регламент).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом Договору є надання Виконавцем Замовнику доступу до ЄІС МВС з метою

налаштування інформаційної взаємодії з ФП ЄІС МВС та Інформаційними ресурсами ЄІС

МВС (далі – Послуга).

1.2. Цей Договір є договором приєднання та укладається шляхом надсилання Заяви про

приєднання до Договору, згідно з якою Замовник погоджується на приєднання до

запропонованого Договору в цілому і не може запропонувати свої умови до цього Договору.
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1.3. Доступ до Інформаційних ресурсів ЄІС МВС надається виключно Суб’єктам

електронної взаємодії після виконання вимог цього Договору, Регламенту та нормативно-

правових актів, які регламентують порядок функціонування та надання доступу до ЄІС МВС,

та за умови підтвердження виконання вимог законодавства у сфері захисту інформації.

1.4. Безпосередній доступ до ФП ЄІС МВС та Інформаційних ресурсів ЄІС МВС надається

Замовнику та його Користувачам на підставі додатків до спільних рішень. Додатки до

спільних рішень укладаються відповідно до процедури, визначеної в спільних рішеннях, а у

випадку відсутності визначення даної процедури – за узгодженим рішенням Виконавця та

відповідного Суб’єкта електронної взаємодії, але в будь-якому випадку за участю (за

погодженням) володільців інформації, що обробляється у відповідних ФП ЄІС МВС, та/або

володільців відповідних Інформаційних ресурсів ЄІС МВС.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ

2.1. Приєднання Замовника до умов Договору здійснюється одним з таких способів:

2.1.1. Шляхом подання (направлення) заповненої та підписаної Замовником Заяви про

приєднання до Договору із доданою до неї Анкетою Суб’єкта електронної взаємодії

безпосередньо до Служби ЄІС МВС за юридичною адресою:                            

                                       . Заява про приєднання до Договору в паперовій

формі формується на бланку Замовника.

2.1.2. Шляхом подання (направлення) в електронному вигляді Заяви про приєднання до

Договору з накладенням кваліфікованого електронного підпису, який відповідає вимогам

Закону України «Про електронні довірчі послуги», разом із доданою до неї Анкетою Суб’єкта

електронної взаємодії, засобами електронної пошти на електронну адресу Служби ЄІС МВС

або з використанням Системи електронної взаємодії органів виконавчої

влади. Підписати Заяву про приєднання до Договору за допомогою кваліфікованого

електронного підпису можна за посиланням

Форма Заяви про приєднання до Договору та Анкета Суб’єкта електронної взаємодії викладені

в Додатку до цього Договору.

2.2. Після отримання Заяви про приєднання до Договору Виконавець зобов’язується

протягом п’яти робочих днів забезпечити реєстрацію Замовника/Користувачів Замовника у

Електронному кабінеті або повідомити про відмову в реєстрації/необхідність доопрацювання

відповідних документів, у випадку подання неповних та/або некоректних даних.

3. ПРАВА ТА ОБОВʼЯЗКИ СТОРІН

3.1. Права Виконавця:

3.1.1. відмовити в наданні доступу Замовнику/Користувачам в разі невиконання Замовником

зобов’язань за цим Договором;

3.1.2. призупиняти надання Послуги на строк не більше 24 (двадцяти чотирьох) годин у разі

проведення регламентних робіт, про що доводиться до відома Замовника на Офіційному

вебсайті Виконавця та в Електронному кабінеті;

3.1.3. блокувати доступ Замовнику/його Користувачам до ЄІС МВС у разі виявлення

порушень/недотримання вимог чинного законодавства, нормативних документів у сфері

захисту інформації, Регламенту, нормативно-правових документів, які регламентують

функціонування та підключення до ЄІС МВС (її складових), та зобов’язань за цим Договором;

3.1.4. виступати з ініціативою щодо розірвання Договору внаслідок невиконання або

неналежного виконання Замовником/Користувачами умов цього Договору;

3.1.5. користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

3.2. Права Замовника:
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3.2.1. отримати доступ до ЦП ЄІС МВС, ФП ЄІС МВС та Інформаційних ресурсів ЄІС МВС 

на підставі спільних рішень та додатків до них з метою здійснення повноважень, визначених 

законодавством; 

3.2.2. одержувати від Виконавця необхідні роз’яснення і консультації, пов’язані 

з виконанням цього Договору; 

3.2.3. користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України. 

3.3. Обов’язки Виконавця:  

3.3.1. забезпечувати належну роботу ЦП ЄІС МВС;  

3.3.2. надавати Замовнику консультації з питань щодо надання Послуги; 

3.3.3. належним чином виконувати інші зобов’язання, пов’язані з виконанням Договору. 

3.4. Обов’язки Замовника:  

3.4.1. забезпечити виконання вимог організаційно-технічного рішення комплексної системи 

захисту інформації (організаційно-технічного рішення) ЦП ЄІС МВС; 

3.4.2. забезпечувати при підключенні до ЄІС МВС послідовність дій, визначених 

Виконавцем; 

3.4.3. повідомляти Службу ЄІС МВС про необхідність внесення змін/оновлення даних про 

себе та своїх посадових осіб, про свої інформаційні ресурси та підключення (методи сервісу) 

після запровадження таких змін шляхом актуалізації даної інформації засобами Електронного 

кабінету або шляхом направлення Виконавцю нової редакції Анкети суб’єкта електронної 

взаємодії; 

3.4.4. невідкладно інформувати Адміністратора ЄІС МВС про будь-яку проблему (помилку), 

пов’язану з функціонуванням ЄІС МВС, та/або яка виникла в процесі такого функціонування; 

3.4.5. використовувати при взаємодії з ЄІС МВС визначені чинним законодавством України 

засоби криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або 

позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері захисту 

інформації; 

3.4.6. невідкладно повідомляти Службу ЄІС МВС та Адміністратора ЄІС МВС про будь-який 

інцидент інформаційної безпеки (у тому числі інцидент кібербезпеки), виявлені факти 

несанкціонованих дій у рамках інформаційної взаємодії з ЄІС МВС; 

3.4.7. уживати заходи захисту персональних даних, отриманих під час роботи з ЄІС МВС, 

від несанкціонованого доступу, використання, спотворення, знищення, заміни або зміни; 

3.4.8. виконувати рекомендації Служби ЄІС МВС та Адміністратора ЄІС МВС щодо 

користування ЄІС МВС; 

3.4.9. належним чином виконувати інші зобов’язання, пов’язані з виконанням Договору. 

 

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ  

4.1. Договір є укладеним, починаючи з дати надходження Заяви про приєднання 

до Договору, та діє до 31 грудня року, у якому укладено договір. 

4.2. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов Договору 

протягом одного місяця до закінчення терміну його дії він вважається продовженим до 

31 грудня наступного року на тих самих умовах, які були передбачені Договором. 

4.3. Цей Договір може бути припинений у таких випадках: 

‒ у разі неналежного виконання Замовником умов цього Договору, а також порушення 

ним вимог чинного законодавства України, яке регулює відповідні правовідносини; 

‒ за взаємною згодою Сторін, вираженою в тій же формі, в якій укладено цей Договір; 

‒ за ініціативою однієї зі Сторін. Сторона, яка виявила бажання розірвати цей Договір, 

повинна не пізніше ніж за місяць повідомити про такі наміри іншу Сторону у формі, в якій 

укладено цей Договір, із зазначенням мотивованих підстав. Датою припинення цього 
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Договору є дата, зазначена в повідомленні Сторони, яка виявила бажання його припинити. У 

разі якщо дата припинення Договору в повідомленні не зазначена, дія цього Договору 

припиняється з першого робочого дня,  наступного за днем отримання Виконавцем 

повідомлення; 

‒ зміни або прийняття нормативно-правових актів, які унеможливлюють надання 

Виконавцем Послуг. У разі зміни або прийняття нормативно-правових актів, які 

унеможливлюють надання Виконавцем Послуг, Договір припиняє свою дію з моменту 

набрання цими нормативно-правовими актами чинності.  

 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ  

5.1. Будь-які спори, що виникають у процесі виконання цього Договору та у зв’язку з ним, 

підлягають вирішенню шляхом проведення переговорів, а при неможливості досягнути згоди 

– у порядку, передбаченому законодавством України. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН  

6.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть 

відповідальність відповідно до законодавства України та умов цього Договору.  

 

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ  

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання 

положень цього Договору, якщо це невиконання відбулося внаслідок дії обставин 

непереборної сили. Під обставинами непереборної сили в цьому Договорі розуміються будь-

які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза 

їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для 

цього заходів передбачити та не можна відвернути (уникнути), включаючи (але не 

обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, 

руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного 

походження (вибухи, пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини 

суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, прояви тероризму, масові страйки та локаути, 

бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів 

державної влади чи місцевого самоврядування, інші заходи названих органів, які 

унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають 

такому виконанню. Про настання обставин непереборної сили Сторони мають інформувати 

одна одну протягом п’яти календарних днів з моменту їх настання, підтвердивши таку 

інформацію в порядку, визначеному чинним законодавством.  

7.2.  Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні 

документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України. 

 

8.        ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ 

8.1.  Усі документи, відомості, інформація про Замовника та його Користувачів, інші 

персональні дані, у тому числі отримані засобами ЦП ЄІС МВС та пов’язані із виконанням 

цього Договору, обробляються з метою забезпечення потреб Замовника та реалізації 

повноважень його Користувачів, визначених законодавством, у повній відповідності до вимог 

законів України «Про захист персональних даних».  

8.2.     Підписанням Заяви про приєднання до Договору Замовник підтверджує, що Користувачі 

Замовника, інформація про яких була надана Виконавцю, надали згоди на оброблення своїх 

персональних даних під час організації, налаштування та здійснення електронної 

інформаційної взаємодії засобами ЦП ЄІС МВС.  

8.3.    Підписанням Заяви про приєднання до Договору Замовник надає згоду на оброблення 

своїх персональних даних під час організації, налаштування та здійснення електронної 



ЗРАЗОК

Набуває чинності після введення ЄІС

МВС в промислову експлуатацію

інформаційної взаємодії засобами ЦП ЄІС МВС (для суб’єктів електронної взаємодії, які

виступають самозайнятими особами).

8.4.     Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії цього Договору.

9.        ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1.   Прийняття умов Договору є повним і беззастережним і означає згоду Замовника з усіма

умовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Замовник

розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Замовник не знаходиться під

впливом помилки, обману, насильства, загрози, тяжких обставин тощо.

9.2. Усе, що не передбачено цим Договором, регулюється законодавством України.

9.3. Зміни до Договору вносяться шляхом розміщення Виконавцем на офіційному вебсайті

нової редакції Договору та надсилання відповідного повідомлення Замовнику до

Електронного кабінета. Нові умови надання Послуги вступають у дію з часу, зазначеного

на Офіційному вебсайті Виконавця, але не раніше ніж через 30 календарних днів від дати

оприлюднення нової редакції Договору, якщо інше не випливає із змін, які відбулися в

законодавстві. У випадку, якщо Замовник протягом 30 робочих днів з моменту отримання

повідомлення письмово не повідомив про відмову від Договору, Замовник уважається таким,

що погодився з усіма положеннями нової редакції Договору.

9.4. Сторони зобов’язуються без зволікань інформувати одна одну про обставини, які

мають значення для виконання цього Договору, у  тому числі про зміну найменування

(прізвища, імені та по батькові) та/або місцезнаходження (місця проживання) Сторін, про

прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або про початок процедури банкрутства

однієї із Сторін.

9.5. Сторони погодилися про те, що будь-які відомості про умови, положення цього

Договору та/або відносини Сторін за цим Договором є конфіденційною інформацією і не

можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони,

крім випадків, коли така передача пов’язана з одержанням офіційних дозволів, документів для

виконання Договору, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

9.6. Додатки до Договору є невід’ємною частиною Договору, складені в одному

примірнику.

10.       ДОДАТКИ

10.1. Невід’ємними частинами цього Договору є:

–           форма Заяви про приєднання до Договору;

–           форма Анкети Суб’єкта електронної взаємодії.

11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

                                     

                                                              

                   

                                     


