проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від _____________ 2022 р. № _____
Київ

Деякі питання функціонування єдиної державної системи електронного
обліку квитків, реалізованих кінотеатрами, «Єдиний електронний
квиток»
Відповідно до абзацу третього пункту 5 розділу III «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про державну підтримку кінематографії в
Україні» Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про єдину державну систему електронного обліку
квитків, реалізованих кінотеатрами, «Єдиний електронний квиток», що
додається.
2. Міністерству культури та інформаційної політики протягом двох місяців
з дня набрання чинності цією постановою розробити та привести у відповідність
нормативно-правові акти, необхідні для забезпечення функціонування єдиної
державної системи електронного обліку квитків, реалізованих кінотеатрами,
«Єдиний електронний квиток»;
3. Державному агентству з питань кіно:
забезпечити створення, функціонування, фінансування єдиної державної
системи електронного обліку квитків, реалізованих кінотеатрами, «Єдиний
електронний квиток»;
забезпечити створення комплексної системи захисту інформації з
підтвердженою відповідністю єдиної державної системи електронного обліку
квитків, реалізованих кінотеатрами, «Єдиний електронний квиток».
3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 4
Постанови та пунктів 8, 9 Положення про єдину державну систему електронного
обліку квитків, реалізованих кінотеатрами, «Єдиний електронний квиток»,

затвердженого цією постановою, які набирають чинності через три місяці з дня
опублікування цієї постанови.
4. Доповнити пункт 10 Положення про державне посвідчення на право
розповсюдження і демонстрування фільмів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1315 (Офіційний вісник
України, 1998 p., № 33, ст. 1253; 2001 р., № 13, ст. 554; 2004 р., № 42, ст. 2769;
2006 р., № 3, ст. 89, № 10, ст. 622; 2010 р., № 50, ст. 1663; 2011 p., № 59, ст.
2368; 2012 р., № 18, ст. 659; 2015 р., № 44, ст. 1380; 2016 p., № 3, ст. 163; 2017
р., № 10, ст. 300; 2018 р., № 80, ст. 2684), абзацом такого змісту «у разі не
здійснення кіновидовищним закладом придбання, підключення та установки
обладнання, програмно-апаратних засобів, що забезпечують продаж квитків та
внесення інформації, що міститься у квитку до системи».

Прем’єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від ____ ________ 2022 р. № ______
ПОЛОЖЕННЯ
про єдину державну систему електронного обліку квитків,
реалізованих кінотеатрами, «Єдиний електронний квиток»
І. Загальні положення
1.
Це Положення визначає загальні засали функціонування єдиної
державної системи електронного обліку квитків, реалізованих кінотеатрами,
«Єдиний електронний квиток» (далі - система).
2.
У цьому Положенні поняття і терміни вживаються у значеннях,
наведених у Законі України «Про електронні довірчі послуги», «Про захист
персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних
системах», «Про кінематографію», «Про ліцензування видів господарської
діяльності», «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України».
3.
Система
є
державною
спеціалізованою
інформаційною
(автоматизованою) системою. Власником системи та виключних майнових прав
на її програмне забезпечення є Держкіно. Адміністратором системи є юридична
особа, уповноважена Держкіно на забезпечення здійснення заходів із створення
та технологічного супроводження програмного забезпечення системи,
збереження та захисту даних, що містяться у Системі, виконання інших функцій,
передбачених цим Положенням.
4.
Метою системи є створення інформаційної бази даних про
результати платного демонстрування (публічного показу) фільмів на всій
території України кінотеатрами та іншими кіновидовищними закладами
незалежно від форм власності та підпорядкування (далі - демонстратори
фільмів).
5.
Завданнями системи є:
облік квитків, реалізованих демонстраторами фільмів на всій території
України, на платні кіносеанси;
забезпечення відстеження демонстрування (публічного показу) фільмів на
всій території України демонстраторами фільмів з дотриманням норм
Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і
демонстрування фільмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 17 серпня 1998 року № 1315 (Офіційний вісник України 1998 p., №
33, ст. 1253; 2001 р., № 13, ст. 554; 2004 р., № 42, ст. 2769; 2006 р., № 3, ст. 89,

№ 10, ст. 622; 2010 р., № 50, ст. 1663; 2011 p., № 59, ст. 2368; 2012 р., № 18, ст.
659; 2016 p., № 3, ст. 163; 2017 р., № 10, ст. 300; 2018 р., № 80, ст. 2684);
сприяння захисту прав інтелектуальної власності на фільми;
забезпечення МКІП, Держкіно, суб’єктів кінематографії достовірною та
оперативною інформацією у вигляді та обсягах, визначених цим Положенням.
6. Держкіно:
здійснює фінансове забезпечення функціонування системи за рахунок
коштів Державного бюджету;
залучає для цілей фінансового забезпечення функціонування системи коштів
з інших джерел не заборонених законодавством;
забезпечує укладання з адміністратором системи договору про передачу
(відчуження) виключних майнових прав на програмне забезпечення системи та
ліцензійної угоди, на умовах якої адміністратор системи використовує
програмне забезпечення системи;
здійснює контроль за виконанням адміністратором завдань, визначених цим
Положенням;
забезпечує оприлюднення та регулярне оновлення інформації про обсяги
касових зборів, у формі відкритих даних, відповідно до Закону України «Про
доступ до публічної інформації».
7. Адміністратор системи:
здійснює заходи зі створення, модифікації програмного забезпечення
системи, виключні майнові права на яке передаються (відчужуються) від
адміністратора системи до Держкіно за договором;
здійснює використання програмного забезпечення системи на умовах
ліцензійної угоди, укладеної з Держкіно;
здійснює діяльність зі збору, обробки та збереження інформації, яка
вноситься до системи демонстраторами фільмів;
забезпечує технічний захист інформації, яка міститься в системі;
здійснює надання та обмін інформацією між користувачами системи;
забезпечує доступ до відкритої інформації з системи шляхом розміщення її
на офіційному вебсайті, а саме: інформації про відвідування кінотеатрів і
наявність національних фільмів у прокаті (коефіцієнт відвідування у містах і
загальний по країні, кількість найменувань за видами фільмів, а також кількість
сеансів у часові періоди: ранок, день, вечір); дані про обсяги касових зборів у
розрізі національних і зарубіжних фільмів (сума і відсоткове співвідношення);
забезпечує надання (реєстрацію), блокування та анулювання доступу
користувачів до системи.
8.
Демонстратор фільму:
за власний рахунок здійснює підключення та установку обладнання,
програмно-апаратних засобів, що забезпечують продаж квитків та внесення
інформації, що міститься у квитку до системи;
здійснює заходи необхідні для реєстрації його в системі;

у разі здійснення платного демонстрування (публічний показу) фільму
забезпечує внесення до системи інформацію щодо кожного проданого квитка
самостійно або за допомогою уповноваженої особи з використанням
програмного забезпечення, яке встановлюється демонстраторам фільмів на
безкоштовній основі.
ІІ. Правила функціонування системи
9.
Реєстрація демонстраторів фільмів у системі здійснюється
адміністратором.
Отримання доступу до системи демонстратором фільмів передбачає такі
дії:
1) демонстратор фільмів авторизується у системі, для чого адміністратору
подається реєстраційна картка (обов'язковими реквізитами реєстраційної картки
є найменування демонстратора фільму, організаційно-правова форма,
місцезнаходження, код ЄДРПОУ демонстратора фільмів, перелік кінотеатрів (за
необхідності), залів, кількість місць в залах, найменування уповноваженої
особи, яка залучена демонстратором фільму з метою та на умовах, визначених
пунктом 12 цього Положення);
2) адміністратор на підставі отриманої від демонстратора фільму
реєстраційної картки реєструє його у системі;
3) після виконання усіх вищезазначених дій демонстратор може
здійснювати вхід до системи та перегляд інформації залежно від наданих йому
адміністратором дозволів.
10.
Реєстраційна картка подається в електронній формі та подається за
допомогою електронного кабінету, досступ до якого розміщено вебсайті
адміністратора.
Зразок реєстраційної картки оприлюднюється на офіційних вебсайтах
адміністратора та Держкіно.
11.
Демонстратор фільмів вносить інформацію до системи в
автоматичному режимі з використанням інформаційно-комунікаційних мереж,
обладнання, протоколу обміну даними, програмно-апаратних засобів
(включаючи систему автоматизованого продажу квитків), що відповідають
вимогам, затвердженим МКІП.
12.
Демонстратор фільмів може вносити до системи інформацію
самостійно або за допомогою уповноваженої особи за умови укладення з такою
особою угоди/договору.
Відповідальність за ненадання, несвоєчасне надання, надання
недостовірної інформації або надання інформації не в повному обсязі несе
демонстратор фільмів. За порушення визначені цим пунктом до посадових осіб
демонстраторів фільмів застосовуються адміністративно-господарські санкції, у

порядку визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізацію державної політики у сфері кінематографії.
13.
Демонстратор фільмів, або уповноважена ним особа, вносить до
системи інформацію про кожний проданий квиток на кіносеанс, яка містить:
а) назву демонстратора фільму;
б) назву кіносеансу та /або фільмів, які демонструються під час цього
кіносеансу;
в) номер державного посвідчення на право розповсюдження та
демонстрування фільмів (прокатного посвідчення);
г) дату і час початку кіносеансу;
ґ) ціну продажу квитка.
14.
Демонстратор фільмів, або уповноважена ним особа, зобов'язаний
використовувати
програмно-апаратні
засоби
(включаючи
систему
автоматизованого продажу квитків) з ліцензійним програмним забезпеченням
систем автоматизованого продажу квитків і систем управління базами даних, що
передбачають наявність розмежувань прав доступу користувачів до програмних
засобів обробки і передачі інформації.
15.
Вимоги до технічних засобів, програмного забезпечення, засобів
захисту інформації (в тому числі від несанкціонованого доступу), які
застосовуються під час експлуатації системи, затверджуються МКІП.
16.
Кожне подання інформації містить дані про квитки, що були продані
протягом доби (з 00 годин 00 хвилин до 23 години 59 хвилин), що минула з
моменту попереднього подання інформації.
17.
Демонстратор фільмів, або уповноважена ним особа, у разі
неможливості внесення до системи інформації з незалежних від нього причин
зобов'язаний повідомити про це адміністратора за допомогою електронної
зв’язку (шляхом надсилання повідомлення в електронному кабінеті та/або на
визначену адміністратором скриньку електронної пошти), телефонного зв'язку.
18.
Не внесена за попередній період інформація вноситься до системи
протягом найближчої години з моменту усунення причин, які перешкоджали її
внесенню.
Об'єднання не внесеної за попередній період інформації з інформацією за
поточний період не допускається.
Разом з інформацією, яка була внесена після встановленого пунктом 16
цього Положення строк, вказується причина затримки її внесення.
19.
Інформація про кіносеанси, що проводяться без справляння плати
(допрем'єрні, фестивальні та інші покази фільмів), або без видачі квитків
встановленого зразка не вноситься до системи.

20.
Для уточнення назв фільмів, за якими надходить інформація про
продані квитки, а також для виявлення випадків демонстрації фільмів без
прокатного посвідчення адміністратор може надсилати демонстратору фільмів
інформаційний запит.
21.
Інформація, що міститься в системі на електронних носіях, повинна
оброблятися в місцях, не доступних для сторонніх осіб, і в умовах, що
забезпечують запобігання її витоку, знищення та блокування, порушення
цілісності та режиму доступу до інформації.
22.
З метою запобігання втрати інформації, що міститься в системі на
електронних носіях, адміністратор формує резервні копії документів і масивів
документів системи, які зберігає в місцях, що виключають можливість їх втрати.
23.
системі.
24.

Забороняється вилучення і знищення інформації, що міститься в
Інформація, що міститься в системі, зберігається безстроково.
ІІІ. Основні умови надання інформації, що міститься в системі

25.
Інформація, що міститься в системі, надається користувачам
відповідно до прав доступу, наданих адміністратором.
26.
Перелік доступної інформації з системи для користувачів
визначається адміністратором.
В залежності від користувачів, інформація з системи може надаватися
частково чи в повному обсязі.
За необхідності, адміністратор може обмежити доступ користувачу до
певного розділу системи.
27.
Відкрита інформація з системи розміщується на вебсайті,
створеному адміністратором, в мережі Інтернет, через п’ять місяців з дня
опублікування цієї постанови:
дані про обсяги касових зборів у розрізі національних і зарубіжних фільмів
(сума і відсоткове співвідношення).
28.
В режимі постійного користування
інформація з системи надається:
а) МКІП;
б) Держкіно;

на безоплатній основі

29.
Інформація з системи з обмеженим доступом (конфіденційна
інформація):

а) інформація стосовно демонстрування фільму (у розрізі кожного
демонстратора фільму, який здійснює його публічний показ), яка надається
виключно суб’єкту кінематографії, який є власником майнових авторських прав
цього фільму;
б) інформація стосовно демонстрування фільму, яка надається
дистриб’ютору фільмів, який отримав виключні майнові авторські права на
розповсюдження (прокат) цього фільму на території України.
30.
Порядок обміну інформацією
користувачами системи, затверджується МКІП.

між

адміністратором

та

31.
Розміщена відповідно до пункту 26 цього Положення інформація
оновлюється не рідше одного разу на тиждень і містить такі відомості:
а) назви фільмів, платне демонстрування (публічний показ) яких було
здійснено на всій території України (у розрізі кожного дня тижня);
в) сума валових зборів від платного демонстрування (публічного показу)
певного фільму за кожний день і загальна сума валових зборів від платного
демонстрування (публічного показу) кожного фільму з моменту початку такого
показу на дату внесення інформації до системи – в цілому на території України,
та в містах з чисельністю населення понад 250 тисяч мешканців;
г) сума валових зборів від платного демонстрування (публічного показу)
певного фільму за минулий тиждень – в цілому на території України, та в містах
з чисельністю населення понад 250 тисяч мешканців.
32.
Адміністратор, органи виконавчої влади, суб’єкти господарювання
несуть відповідальність за дотримання конфіденційності інформації.
_______________________________

