
УГОДА / 0  ^  
про інформаційну взаємодію 

між Міністерством цифрової трансформації України 
та Міністерством охорони здоров’я України

м. Київ к & гм  2020 р.

МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ (далі - Мінцифри) в 
особі Першого заступника Міністра цифрової трансформації України Вискуба Олексія 
Анатолійовича, який діє на підставі Положення про Міністерство цифрової трансформації 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 року 
№ 856 та наказу Міністерства цифрової трансформації України від 26 лютого 2020 року 
№ 42 «Про визначення обов’язків першого заступника та заступників Міністра», з однієї 
сторони,та

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ (далі - МОЗ) в особі Міністра
охорони здоров’я Степанова Максима Володимировича який діє на підставі Положення 
про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 90) з іншої сторони (далі разом -  Сторони, а 
кожна окремо -  Сторона), уклали цю угоду (далі -  Угода) про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Сторони будують взаємовідносини з метою забезпечення механізму електронної 

інформаційної взаємодії Міністерства цифрової трансформації України (далі -  Мінцифри) 
та Міністерства охорони здоров’я України (далі -  МОЗ) під час обміну інформацією для 
здійснення повноважень, визначених законодавством, в тому числі постановою Кабінету 
Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 (зі змінами).

1.2. Угоду розроблено відповідно до Законів України «Про інформацію». «Про захист 
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних 
даних», підпункту 2 пункту 6, пункту 7 Положення про Міністерство цифрової 
трансформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 вересня 2019 року № 856, підпункту 2 пункту 6, пункту 7 Положення про 
Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 2015 року № 267 (зі змінами).

1.3. Сторони здійснюють координацію своїх дій для досягнення мети, визначеної цією 
Угодою.

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ
2.1. Предметом цієї Угоди є інформаційна взаємодія між Мінцифри та МОЗ з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19 
спричиненої коронавірусом 8А178-СоУ-2 з використанням мобільного застосунку Єдиного 
державного веб-порталу електронних послуг.

3. СФЕРА ДІЇ УГОДИ
3.1. Дія Угоди поширюється на відносини щодо обміну інформацією між Сторонами, 

які виникають у практичній діяльності Сторін при одержанні, використанні та зберіганні 
отриманої інформації.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ УГОДИ
4.1. Організація та процедури обміну інформацією між Сторонами визначаються 

відповідними двосторонніми протоколами, що є невід’ємними частинами Угоди.



4.2. Для підписання протоколів Сторони визначають уповноважених представників на 
рівні керівників структурних підрозділів.

4.3. Для вдосконалення інформаційної взаємодії між Сторонами, а також для 
вирішення проблемних питань, що виникають у процесі інформаційних відносин, 
проводяться спільні наради, консультації та семінари.

4.4. Обмін інформацією в межах цієї Угоди здійснюється з дотриманням вимог щодо 
захисту інформації, встановлених законодавством України, рівень захисту якої повинен 
відповідати ступеню її конфіденційності.

4.5. Під час обміну інформацією згідно з цією Угодою Сторони впроваджують 
організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що передається.

4.6. Сторони передають та приймають інформаційні об’єкти в обсягах та за змістом, 
необхідних для здійснення інших повноважень відповідно до покладених на них завдань.

5. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
5.1. Інформація, одержана в рамках цієї Угоди, використовується для проведення 

моніторингу додержання самоізоляції та/або обсервації (ізоляції) особами, у яких 
діагностовано короновірусну хворобу, є підозра на короновірусну хворобу, які 
контактували з хворими на короновірусну хворобу, або інші особи, що знаходяться на 
самоізоляції у зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби 
СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 з використанням мобільного додатку 
Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

Метою передачі інформації, яка містить персональні дані, є забезпечення здійснення 
адміністративних та медико-санітарних заходів, що застосовуються для запобігання 
поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб (карантину), відповідно до 
положень Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», зокрема 
дотримання особою зобов’язання про перебування у карантині (самоізоляції).

5.2. У разі виявлення невідповідностей в отриманій інформації Сторони оперативно 
інформують одна одну про виявлені факти.

5.3. Сторони гарантують використання отриманої у рамках цієї Угоди інформації 
відповідно до законодавства України.

6. ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ
6.1. Обмін інформацією здійснюється на безоплатній основі.

7. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
7.1. Кожна Сторона бере на себе зобов’язання щодо виконання цієї Угоди.
7.2. Сторони встановлюють, що умови цієї Угоди разом із додатками до неї, всі 

попередні переговори за нею, протоколи, листування, які так чи інакше стосуються 
предмету цієї Угоди, а також інформація яка передається згідно цієї Угоди не може 
розголошуватися без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

Сторони беруть на себе зобов’язання не розголошувати відомості, які є 
персональними даними, всупереч положенням статті 14 Закону України «Про захист 
персональних даних».

8. СТРОК ДІЇ УГОДИ
8.1. Угода набирає чинності з моменту її затвердження Сторонами і діє впродовж 

строку, не довшого, ніж потрібний для досягнення поставленої мети..

9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Всі зміни та доповнення до даної Угоди здійснюються у письмовій формі, 

підписуються уповноваженими на це особами Сторін і є невід’ємними частинами Угоди.



9.2. Сторони зобов’язуються без зволікань інформувати одна одну про обставини, які 
мають значення при виконанні цієї Угоди.

9.3. Угода складена у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичн} 
силу, по одному для кожної із Сторін.

10. ПІДПИСИ СТОРІН

МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

Перший заступник Міністра

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Міністр



ЗАТВЕРДЖУЮ 
Перший заступник Міністра 
цифрової

сУУЗ_̂

ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр О) здоров’я України

СТЕПАНОВ

Протокол № 1
до Угоди про інформаційну взаємодію між Міністерством цифрової 
трансформації України та Міністерством охорони здоров’я України

«10» квітня 2020 р. м. Київ

І. Загальні положення

1. Цей протокол розроблено на виконання пункту 4.1 розділу 4 Угоди 
про інформаційну взаємодію між Міністерством цифрової трансформації 
України та Міністерством охорони здоров’я України від квітня 2020 №
і? .

2. Цей Протокол визначає механізм електронної інформаційної 
взаємодії під час надання Міністерством охорони здоров’я України 
інформації Міністерству цифрової трансформації України під час здійснення 
діяльності щодо контролю дотримання самоізоляції особами, у яких 
діагностовано короновірусну хворобу, є підозра на короновірусну хворобу, 
які контактували з хворими на короновірусну хворобу, або інші особи, що 
знаходяться на самоізоляції в зв’язку з поширенням на території України 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8- 
СоУ-2.

3. Суб’єктами інформаційної взаємодії відповідно до цього Протоколу 
є Міністерство цифрової трансформації та Міністерство охорони здоров’я 
України, а також державні підприємства, інші організації що знаходяться в 
сфері управління учасників інформаційної взаємодії.

4. Суб’єкти інформаційної взаємодії під час автоматизованого обміну 
інформацією діють у межах своїх повноважень та дотримуються вимог 
Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», 
«Про електронні довірчі послуги», «Про захист інформації в інформаційно- 
телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних».

5. Під час інформаційної взаємодії відповідно до цього Протоколу 
суб’єктами інформаційної взаємодії використовуються:

Єдиний державний веб-портал електронних послуг (зокрема 
мобільнний додаток Єдиного державного веб-гюрталу електронних послуг);



Інформаційні системи Міністерства охорони здоров’я та організацій, 
що, належать до сфери його управління.

6. Відповідальними організаціями суб’єктів інформаційної взаємодії, 
що забезпечують та здійснюють технічне супроводження автоматизованого 
обміну інформацією відповідно до цього Протоколу, є:

Державна підприємство «Дія» в сфері управління Міністерства 
цифрової трансформації;

Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства 
охорони здоров’я України» (ЦГЗ) у сфері управління Міністерства охорони 
здоров’я.

7. Інформаційна взаємодія здійснюється безоплатно, шляхом 
файлового обміну відповідно до структури, визначеної цим Протоколом.

II. Порядок інформаційної взаємодії

1. Автоматизований обмін інформацією відповідно до цього Протоколу 
здійснюється на центральному рівні в електронній формі засобами файлового 
обміну.

2. Відповідальні підрозділи впроваджують організаційно-технічні 
заходи, які забезпечують захист інформації, що передається, відповідно до 
ступеня обмеження доступу до неї.

3. Відповідальні підрозділи несуть відповідальність за розголошення 
інформації, отриманої в межах виконання цього Протоколу, відповідно до 
законодавства.

4. Під час отримання інформаційного повідомлення відповідальні 
підрозділи здійснюють перевірку:

відповідності встановленому формату та структурі;
правильності заповнення обов’язкових полів.
5. У разі виявлення помилок під час здійснення перевірки, зазначеної в 

пункті 4 цього розділу, відповідальні підрозділи надсилають в електронному 
вигляді повідомлення про виявлення помилки.

III. Формування запитів та надання відповідей на запити

1. Інформаційна взаємодія Єдиного державного веб-порталу 
електронних послуг (зокрема мобільного додатку Єдиного державного веб- 
порталу електронних послуг) та інформаційних систем Міністерства охорони 
здоров’я відбувається щоденно шляхом файлового обміну.

2. Обмін необхідними даними здійснюється в такому порядку:
Відповідальна організація в сфері управління Міністерства охорони

здоров’я передає відповідальній організації в сфері управління Міністерства 
цифрової трансформації інформацію щоденно шляхом файлового обміну.



1. Цей Протокол набирає чинності з дня його затвердження 
суб’єктами інформаційної взаємодії.

2. Обмін інформацією відповідно до цього Протоколу
розпочинається не раніше впровадження технічної можливості реалізації 
його положень, про що суб’єкти інформаційної взаємодії письмово 
повідомляють один одного.

3. Усі зміни та доповнення до цього Протоколу здійснюються в 
письмовій формі, підписуються уповноваженими особами суб’єктів 
інформаційної взаємодії і є невід’ємними частинами цього Протоколу.

4. Питання, не визначені цим Протоколом, вирішуються в робочому 
порядку за взаємним погодженням суб’єктів інформаційних відносин.

5. Протиріччя в тлумаченні або застосуванні положень цього 
Протоколу вирішуються суб’єктами інформаційної взаємодії шляхом 
консультацій та досягнення взаємної згоди.

6. У разі виникнення форс-мажорних обставин суб’єкти
інформаційної взаємодії зобов’язуються протягом 10 календарних днів 
письмово повідомити про наявність таких обставин, що перешкоджають 
виконанню Протоколу. Термін виконання суб’єктами інформаційної 
взаємодії зобов’язань за Протоколом продовжується на строк, протягом 
якого тривали форс-мажорні обставини.

7. Відповідальними виконавцями цього Протоколу визначено:
8. від Міністерства охорони здоров’я України -  Директор 

Директорату громадського здоров'я.
9. від Міністерства цифрової трансформації -  Директор 

Директорату розвитку електронного урядування.
10. Цей Протокол складено у 4 (чотирьох) примірниках, які мають 

однакову юридичну силу, по одному для кожного суб’єкта інформаційної 
взаємодії та відповідальних підрозділів.

IV. Набрання чинності та інші умови

Директор Директорату розвитку 
електронного урядування 

Міністерства цифрово)! 
трансформації У кращії

В.о. Генерального директора 
Державного підприємства «ДІЯ»

Олена Чепуренко

Директор Директорату 
громадського здоров'я Міністерства 

охорони здоровая

В.о. генерального директора 
Державної установи «Центр 

громадського здоров’я Міністерства 
охорони здоров’я України»

Ігор Кузін
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ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ № А.<п / У О Л Ї

V. 4 - і* а ».рс і ш  І О Н .:  і (У і рЗІНИ і

“  ЛЗ " с і  2±і л
за Лг> 63/ Зиз.

Карі зник реєстр. уючого 
оогацу

Про затвердження Порядку 
електронної інформаційної взаємодії 
Міністерства цифрової трансформації 
України та Міністерства внутрішніх 
справ України

> 1 9 .  и .  Ш 9

Відповідно до підпункту 2 пункту 6, пунктів 7, 8 Положення про 

Міністерство цифрової трансформації України, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 року № 856, підпункту 18 

пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року 

№ 878 (зі змінами), з метою забезпечення електронної інформаційної взаємодії

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок електронної інформаційної взаємодії Міністерства 

цифрової трансформації України та Міністерства внутрішніх справ України, що

додається.
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2. Департаменту функціональної підтримки цифровізації Міністерства 

цифрової трансформації України забезпечити подання цього наказу на 

державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому 

законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

Міністр внутрішніх справ України



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства цифрової
трансформації України,
Міністерства внутрішніх справ України

ПОРЯДОК

електронної інформаційної взаємодії Міністерства цифрової 

трансформації України та Міністерства внутрішніх справ України

1. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм електронної інформаційної взаємодії 

Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства внутрішніх 

справ України під час обміну інформацією для здійснення повноважень, 

визначених законодавством.

2. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про 

інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах», «Про захист персональних даних», підпункту 2 пункту 6, пункту 7 

Положення про Міністерство цифрової трансформації України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 року № 856, 

підпункту 18 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство внутрішніх справ 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 

2015 року № 878.
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3. Суб’єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку є 

Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство внутрішніх справ 

України.

4. Суб’єкти інформаційних відносин передають та приймають 

інформаційні файли в обсягах та за змістом, необхідних для надання 

адміністративних послуг або здійснення інших повноважень відповідно до 

покладених на них завдань.

Відомості надаються на обґрунтовані запити у визначених законодавством 

випадках для виконання завдань суб'єктами інформаційних відносин і 

досягнення законної мети.

II. Регламент автоматизованого обміну інформацією

1. Відповідальні підрозділи (державні підприємства, які належать до 

сфери управління суб’єктів інформаційних відносин), що забезпечують та 

здійснюють технічне супроводження автоматизованого обміну інформацією, 

перелік відомостей, структуру та формат інформаційних файлів, що передаються 

та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, процедури взаємодії 

інформаційних систем, форми журналів обліку інформаційних файлів 

визначають суб’єкти інформаційних відносин спільно та відповідно до цього 

Порядку оформлюють окремими протоколами.

2. Автоматизований обмін інформацією забезпечують відповідальні 

підрозділи в електронній формі з дотриманням вимог Законів України «Про 

електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі 

послуги», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах», «Про захист персональних даних».

3. Інформаційна взаємодія здійснюється з використанням інформаційних 

систем суб’єктів інформаційних відносин.

4. У разі виникнення обставин, що унеможливлюють виконання 

положень цього Порядку, суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані
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інформувати про це один одного протягом двох робочих днів, що настають 

за днем виникнення таких обставин.

III. Захист інформації під час автоматизованого обміну інформацією

1. Під час автоматизованого обміну інформацією відповідно до цього 

Порядку суб'єкти інформаційних відносин упроваджують організаційно- 

технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що передається, з 

урахуванням ступеня обмеження доступу до неї та відповідно до законодавства 

у сфері захисту інформації.

2. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог 

законодавства про захист персональних даних та використовується суб’єктами 

інформаційних відносин виключно з метою реалізації ними повноважень, 

передбачених законодавством, і не може бути передана третій стороні, якщо 

інше не передбачено законом.

Директор департаменту функціональної Директор Департаменту 
підтримки цифровізації Міністерства інформатизації Міністерства 

* " 1 ... ж, .. . . , ,  країни

Ігор БОНДАРЕНКО


