
 

  

МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ 

Мінцифри 

вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150, тел. (044) 207-17-30 
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від ____________20___р. № ________________      На №_______________ від ______________20___р.  

 

 

       Кабінет Міністрів України 

 

Міністерство цифрової трансформації України подає на розгляд Кабінету 

Міністрів проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

реалізації експериментального проекту щодо використання віддаленого 

кваліфікованого електронного підпису Дія ID», розроблений з метою 

забезпечення можливості здійснення віддаленої ідентифікації фізичних осіб для 

безоплатного отримання ними кваліфікованих електронних довірчих послуг. 

 

Додатки: 1. Проект акта на 5 арк. в 1 прим. 

2. Пояснювальна записка на 3 арк. в 1 прим. 

3. Довідка про погодження на 1 арк. в 1 прим. 

4. Протокол узгодження позицій на 4 арк. в 1 прим. 

5. Висновок Мінʼюсту на 7 арк. в 1 прим. 

6. Порівняльна таблиця на 11 арк. в 1 прим. 

7. Інформаційно-довідкові матеріали на 4 арк. в 1 прим. 

 

 

Віце-прем’єр-міністр України – 

Міністр                                                                                   Михайло ФЕДОРОВ 
 

 

 

 

 

 
Валерія Ткач 0972804018 



ВИСНОВОК 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства  

України за результатами опрацювання проектів актів на предмет  

впливу реалізації актів на показники економічного і соціального розвитку, 

а також відповідності зобов’язанням України за Угодою про заснування 

Світової організації торгівлі  

 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання реалізації 

експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого 

електронного підпису Дія ID" (далі - проект постанови) 

 

розробник  Міністерство цифрової трансформації України 

 

Суть проекту 

Проект постанови розроблено з метою забезпечення можливості 

здійснення віддаленої ідентифікації фізичних осіб для безоплатного отримання 

ними кваліфікованих електронних довірчих послуг.  

Проектом постанови пропонується внести зміни до постанови Кабінету 

Міністрів України від 02 вересня 2020р. № 785 «Про реалізацію 

експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого 

електронного підпису Смарт-Дія», зокрема: 

- змінити назву постанови та порядку реалізації експериментального 

проекту; 

- забезпечити уніфіковане застосування термінів, таких як «Єдиний 

державний вебпортал електронних послуг», «мобільний застосунок Дія»; 

- змінити термін забезпечення технічної реалізації. 

Окрім того, проектом постанови передбачається внесення змін до 

Положення про Єдиний державний веб-портал електронних послуг, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року 

№ 1137 «Питання Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та 

Єдиного державного порталу адміністративних послуг» в частині зміни назви 

віддаленого кваліфікованого електронного підпису. 

 

1. Вплив реалізації акта на показники економічного і соціального 

розвитку 

Проект акта не матиме впливу на показники економічного і соціального 

розвитку. 

 

2. Відповідність проекту акта зобов’язанням України за Угодою про 

заснування Світової організації торгівлі 

Проект постанови за предметом правового регулювання не належить до 

сфер, правовідносини в яких регулюються угодами Світової організації 

торгівлі. 
 

 

ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000007CF72E0074EE8200  
Підписувач Петрашко Ігор Ростиславович 
Дійсний з 30.03.2020 0:00 по 30.03.2022 0:00 

Мінекономіки 
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4023-09/26904-03 від 11.05.2021 
16:46:29 
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3. Зауваження та пропозиції до проекту акта 

Пропозиції та зауваження до проекту постанови відсутні. 

 

4. Узагальнений висновок 

Позиція Мінекономіки: погодити проект постанови без зауважень. 
 

 

 

Міністр розвитку  

економіки, торгівлі та  

сільського господарства України Ігор ПЕТРАШКО 



ВИСНОВОК
Міністерства юстиції України 

за результатами правової експертизи проєкту 
постанови Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо 
використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія ID»

Загальна підсумкова оцінка: відповідний із зауваженням щодо 
недотримання вимог нормопроєктувальної техніки.

Розробник 
Міністерство цифрової трансформації України.

Правові підстави прийняття акта 
Стаття 7 Закону України «Про електронні довірчі послуги» та пункт 2 

розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо повноважень в галузі охорони навколишнього 
природного середовища», яким передбачено Кабінету Міністрів України 
забезпечити прийняття рішень з питань, що потребують законодавчого 
врегулювання, крім випадків, визначених статтею 92 Конституції України, 
щодо проведення у сферах, відповідальність за які несе Кабінет Міністрів 
України, зокрема екології, державного управління, охорони здоров’я, 
експерименту, строк якого не перевищує двох років. Порядок проведення 
експерименту встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Частина перша статті 21 Закону України «Про Кабінет Міністрів 
України», згідно з якою Кабінет Міністрів України спрямовує і координує 
роботу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які 
забезпечують проведення державної політики у відповідних сферах суспільного 
і державного життя, виконання Конституції та законів України, актів 
Президента України, додержання прав і свобод людини та громадянина.

Частина перша статті 49 Закону України «Про Кабінет Міністрів 
України», згідно з якою Кабінет Міністрів України на основі та на виконання 
Конституції і законів України, актів Президента України, постанов Верховної 
Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, видає 
обов’язкові для виконання акти – постанови і розпорядження.

Абзац четвертий пункту 6 Правил підготовки проектів актів Кабінету 
Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 
від 06 вересня 2005 року № 870, згідно з яким проєкт постанови Кабінету 
Міністрів України готується у разі, зокрема, внесення змін до тексту постанов 
Кабінету Міністрів України, затверджених ними положень або інших 
нормативно-правових актів.

Антикорупційна експертиза
У проєкті постанови відсутні корупціогенні фактори.
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Оцінка відповідності проєкту акта законодавства Конституції та 
законам України, іншим актам законодавства

Відповідний (чек-лист 1).
Висновок щодо відповідності положенням Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав 
людини додається.

Оцінка відповідності проєкту акта законодавства принципу 
недискримінації (антидискримінаційна експертиза)

Відповідний (чек-лист 2).

Оцінка відповідності проєкту акта законодавства вимогам 
нормопроєктувальної техніки

Невідповідний (чек-лист 3).

Оцінка відповідності проєкту акта законодавства принципу 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Відповідний (чек-лист 4).

Правову експертизу проведено
Управління цивільного та комерційного права Департаменту приватного 

права.

Міністр                                                                                    Денис МАЛЮСЬКА

Олександр Гаврилюк 271 15 11
Чек-лист 1

Оцінка відповідності проєкту постанови Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо 

використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія ID»
Конституції та законам України, іншим актам законодавства

Підсумкова оцінка: відповідний.
Критерії оцінки:

1 Проєкт акта відповідає Конституції України так
2 Проєкт акта відповідає чинним міжнародним договорам України, 

стандартам Ради Європи у сфері демократії, верховенства права та прав 
людини, положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод з урахуванням практики Європейського суду з прав людини

так

3 Проєкт акта відповідає законам України / узгоджується із законами 
України

так

4 Проєкт акта відповідає актам Президента України / узгоджується із 
актами Президента України

–

5 Проєкт акта узгоджується з актами такої ж юридичної сили так
6 Під час проведення правової експертизи проєкту постанови виявлено ризики 

недотримання процедури підготовки проєкту акта згідно з вимогами Регламенту 
Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 липня 2007 року № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 
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09 листопада 2011 року № 1156), в частині подання погоджень заінтересованих 
органів, зокрема Міністерства фінансів України, Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України

Чек-лист 2
Оцінка відповідності проєкту постанови Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо 
використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія ID»

принципу недискримінації (антидискримінаційна експертиза)
Підсумкова оцінка: відповідний.
Критерії оцінки:

1 При підготовці проєкту акта:
1.1 забезпечено відсутність положень, які створюють ситуацію, за якої особа 

та/або група осіб за ознаками
раси, 
кольору шкіри, 
політичних, релігійних та інших переконань, 
статі, віку, інвалідності, 
етнічного та соціального походження, громадянства, 
сімейного та майнового стану, 
місця проживання, мовними ознаками, 
іншими ознаками,
які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження у 
визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, 
встановленій Законом України «Про засади запобігання та протидії 
дискримінації в Україні», крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, 
об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та 
необхідними

так

1.2 забезпечено відсутність положень щодо дискримінації з боку державних 
органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових осіб, юридичних осіб публічного та приватного 
права, а також фізичних осіб у формі:
прямої дискримінації; 
непрямої дискримінації; 
підбурювання до дискримінації; 
пособництва у дискримінації; 
утиску

так

1.3 дотримано принципу недискримінації у сфері громадсько-політичної 
діяльності; державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; 
правосуддя; трудових відносин, у тому числі застосування роботодавцем 
принципу розумного пристосування; охорони здоров’я; освіти; соціального 
захисту; житлових відносин; доступу до товарів і послуг; інших сферах 
суспільних відносин, а саме – забезпечено:
рівність прав і свобод осіб та/або груп осіб;
рівність перед законом осіб та/або груп осіб;
повагу до гідності кожної людини;
рівні можливості осіб та/або груп осіб

так

2 Запропоновані проєктом акта позитивні дії маютьправомірну, об’єктивно 
обґрунтовану мету, спрямовану на усунення юридичної чи фактичної 

так
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нерівності у можливостях для особи та/або групи осіб реалізовувати на 
рівних підставах права і свободи, надані їм Конституцією і законами 
України

3 Внаслідок прийняття акта неможливе в короткостроковій або 
довгостроковій перспективі погіршення/ послаблення:
забезпечення рівності прав і свобод осіб та/або груп осіб;
забезпечення рівності перед законом осіб та/або груп осіб;
поваги до гідності кожної людини;
забезпечення рівних можливостей осіб та/або груп осіб

так

Чек-лист 3
Оцінка відповідності проєкту постанови Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо 
використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія ID»

вимогам нормопроєктувальної техніки
Підсумкова оцінка: невідповідний.
Критерії оцінки:

1 Проєкт акта відповідає вимогам нормопроєктувальної техніки ні

1.1 чи відповідає назва проєкту акта його змісту

1.2 чи відповідає проєкт акта вимогам щодо виду нормативно-правового акта

1.3 чи дотримано вимог щодо вичерпності охоплення кола питань, що належать до предмета 
правового регулювання проєкту акта

1.4 чи не виходить зміст проєкту акта за межі предмета його правового регулювання

1.5 чи дотримано вимог щодо зменшення до мінімуму кількості актів з одного питання

1.6 чи дотримано вимог щодо неприпустимості повтору нормативних положень, визначених 
раніше прийнятими актами

1.7 чи дотримано вимог щодо узгодженості положень проєкту акта з актами законодавства

1.8 чи дотримано вимог внесення змін до актів законодавства, визнання їх такими, що втратили 
чинність, або скасування

1.9 чи дотримано вимог правил нормопроєктувальної техніки щодо посилань на інші акти 
законодавства

ні

1.10 чи дотримано вимог щодо написання найменувань органів державної влади, інших 
державних органів, підприємств, установ та організацій

1.11 чи дотримано вимог щодо зазначення джерел опублікування актів законодавства

1.12 чи є проєкт акта логічно послідовним з точки зору викладу тексту акта

1.13 чи дотримано вимог щодо взаємозв’язку нормативних положень та структури проєкту акта 

1.14 чи дотримано вимог щодо належної ясності викладу, точності, лаконічності та доступності 
мови проєкту акта 
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1.15 чи дотримано вимог щодо неприпустимості в проєкті акта суперечності смислового плану

1.16 чи дотримано вимог щодо термінології нормативно-правового акта

1.17 чи дотримано вимог стосовно стилю і викладу тексту проєкту акта

1.18 чи дотримано вимог щодо правил застосування слів іноземного походження

1.19 чи дотримано вимог щодо відсутності в проєкті акта значної кількості винятків із загальних 
правил

1.20 чи дотримано інших вимог нормопроєктувальної техніки ні

Обґрунтування зазначених невідповідностей (неузгодженостей):
№
з/п

Положення проєкту акта Обґрунтування невідповідності 
(неузгодженості)

Пропозиція щодо усунення 
невідповідностей 

(неузгодженостей)

1 
(1.9, 
1.20)

До проєкту постанови 
в частині посилання на 
постанову Кабінету 
Міністрів України від 
02 вересня 2020 року 
№ 785 «Про реалізацію 
експериментального 
проекту щодо 
використання 
віддаленого 
кваліфікованого 
електронного підпису 
Смарт-Дія» (абзаци 
другий, третій 
підпункту 1, підпункт 2 
пункту 2 проєкту Змін)

Проєктом постанови 
пропонується внести зміни до 
постанови Кабінету Міністрів 
України від 02 вересня 2020 
року № 785 «Про реалізацію 
експериментального проекту 
щодо використання віддаленого 
кваліфікованого електронного 
підпису Смарт-Дія» (далі – 
проєкт Змін).

Підпунктом 1 пункту 1 
проєкту Змін пропонується 
викласти назву постанови 
Кабінету Міністрів України від 
02 вересня 2020 року № 785 у 
такій редакції: «Про реалізацію 
експериментального проекту 
щодо використання віддаленого 
кваліфікованого електронного 
підпису Дія ID».

Водночас підпункти 1, 2 
пункту 2 проєкту постанови 
містять посилання на постанову 
Кабінету Міністрів України від 
02 вересня 2020 року № 785 
«Про реалізацію 
експериментального проекту 
щодо використання віддаленого 
кваліфікованого електронного 
підпису Смарт-Дія».

Враховуючи наведене, на 
момент набрання чинності 
проєктом постанови, постанова 
Кабінету Міністрів України від 

Проєкт постанови 
потребує редакційного 
доопрацювання з 
урахуванням 
наведеного
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02 вересня 2020 року № 785, на 
яку міститься посилання у 
проєкті акта, матиме назву «Про 
реалізацію експериментального 
проекту щодо використання 
віддаленого кваліфікованого 
електронного підпису Дія ID».

Крім того, підпункти 1, 2 
пункту 2 проєкту постанови 
містять посилання на акт Уряду 
без зазначення джерела його 
опублікування, що не враховує 
положень абзацу сьомого 
підпункту 2 пункту 20 Правил 
підготовки проєктів актів 
Кабінету Міністрів України, 
затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 
06 вересня 2005 року № 870, 
згідно з яким у разі посилання у 
проєкті акта на інші акти 
Кабінету Міністрів України 
зазначаються дата їх 
прийняття, номер, назва та 
джерела офіційного 
опублікування

Чек-лист 4
Оцінка відповідності проєкту постанови Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо 
використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія ID» 

принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Підсумкова оцінка: відповідний.

Критерії оцінки:
1 Проєкт акта законодавства:

1.1 відповідає міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, та резолюціям міжнародних 
конференцій, міжнародних організацій, її органів

–

1.2 відповідає національному законодавству України у сфері забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

так

1.3 внаслідок прийняття нормативно-правового акта неможливе в 
короткостроковій або довгостроковій перспективі погіршення/послаблення 
захисту прав жінок/чоловіків

так

1.4 при підготовці проєкту акта законодавства зібрані та проаналізовані дані з 
розбивкою за статтю та віком

–

1.5 при підготовці проєкту акта законодавства визначені та враховані потреби –
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жінок і чоловіків, хлопчиків та дівчаток

1.6 не містить положень прямої або непрямої дискримінації, підбурювання або 
утиску на основі статі особи або групи осіб

так

1.7 забезпечує збалансовану участь та рівні можливості для жінок і чоловіків 
різних груп у виборчому процесі, прийнятті рішень на всіх рівнях, 
представленості у державних органах та органах місцевого самоврядування, 
політичній чи громадській діяльності

–

1.8 не містить положень, які можуть призвести до обмеження прав або 
можливостей жінок або чоловіків у соціально-економічній сфері, доступі до 
інфраструктури та послуг, зайнятості, праці та одержанні винагороди за неї, 
у сфері підприємництва та соціального захисту, громадянства, шлюбу, 
сімейних відносин, материнства і батьківства, охорони здоров’я тощо

так

1.9 позитивні дії мають правомірну об’єктивно обґрунтовану мету, спрямовану 
на усунення юридичної/фактичної нерівності у можливостях жінок і 
чоловіків щодо реалізації прав і свобод

так



ДОВІДКА 

про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України  

«Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо 

використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія ID» 
  
 

Проект акта розроблено Міністерством цифрової трансформації України. 
 

1. Проект акта погоджено без зауважень 
 

Петрашко І. Р. Міністр розвитку економіки, 

торгівлі та сільського 

господарства України  
 

 

2. До проекту акта висловлено зауваження (пропозиції), які враховано 

 

Малюська Д.Л.                                                       Міністр юстиції України 

 

3. Заінтересовані органи виконавчої влади, які відповідно до § 39 

Регламенту вважаються такими, що погодили проект без зауважень: 

 

Міністерство фінансів  України          11.05.2021 № 13-23542 

 

Міністерство внутрішніх справ України         11.05.2021 № 40574 

 

Державна міграційна служба України         11.05.2021 № 9974-21  

 

4. Висновок Мін’юсту від 11 травня 2021 року відповідний, із зауваженням 

щодо недотримання вимог нормопроєктувальної техніки. 

 
 

Віце-прем’єр-міністр України – 

Міністр цифрової трансформації України                             Михайло ФЕДОРОВ 



ДОВІДКА 

щодо відповідності зобов’язанням України у сфері 

європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) 

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації 

експериментального проекту щодо використання віддаленого 

кваліфікованого електронного підпису Дія ID» 

 

Проект акта розроблено Міністерством цифрової трансформації України. 

1. Належність проекту акта до сфер, правовідносини в яких регулюються 

правом Європейського Союзу (acquis ЄС) 

За предметом правового регулювання проект акта не відноситься до 

пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу (acquis ЄС). 
 

2. Зобов’язання України у сфері європейської інтеграції (у тому числі 

міжнародно-правові) 

Міжнародно-правові зобов’язання України у сфері європейської інтеграції 

щодо предмета правового регулювання проекту акта відсутні. 
 

3. Програмні документи у сфері європейської інтеграції 

Проект акта не розроблявся відповідно до програмних документів у сфері 

європейської інтеграції. 
 

4. Порівняльно-правовий аналіз 

Оскільки питання, що порушуються проектом акта, не стосуються сфери 

європейської інтеграції, порівняльно-правовий аналіз не проводився. 
 

5. Очікувані результати 

Прийняття проекту акта сприятиме реалізації державної політики у 

відповідній сфері. 
 

6. Узагальнений висновок 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації 

експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого 

електронного підпису Дія ID» не відноситься до пріоритетних сфер адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу. 

 

 

Віце-прем’єр-міністр України - Міністр  

цифрової трансформації України  Михайло ФЕДОРОВ 
 

__ ___________ 2021 р.  



  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів 

України 

від                             2021 р. № 

 

 

ЗМІНИ, 

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 02 вересня 2020 р. № 785 

 

1. У постанові: 

1) назву постанови викласти в такій редакції:  

«Про реалізацію експериментального проекту щодо використання 

віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія ID»; 

2) у пункті 1: 

абзац другий викласти в такій редакції:  

«здійснення кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг 

ідентифікації фізичних осіб, які за допомогою мобільного застосунку Єдиного 

державного вебпорталу електронних послуг (далі – мобільний застосунок Дія) 

звернулися за отриманням послуги з формування кваліфікованого сертифіката 

електронного підпису, віддалено, без особистої присутності таких осіб;»; 

абзац 3 виключити; 

3) пункти 5 та 6 виключити. 

2. У Порядку реалізації експериментального проекту щодо використання 

віддаленого кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія, затвердженому 

зазначеною постановою: 

 

1) назву порядку викласти в такій редакції: 

 

«ПОРЯДОК 

реалізації експериментального проекту щодо використання 

віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія ID»; 

 

2) у пункті 2 термін «віддалений кваліфікований електронний підпис 

Смарт-Дія» викласти в такій редакції: 

«віддалений кваліфікований електронний підпис Дія ID – кваліфікований 

електронний підпис, який створюється за допомогою мобільного застосунку 
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Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – мобільний 

застосунок Дія) згідно з вимогами цього Порядку.»; 

3) абзац 1 пункту 4 викласти в такій редакції: 

«4. Під час формування кваліфікованого сертифіката електронного 

підпису Дія ID ідентифікація осіб, зазначених у пункті 3 цього Порядку, 

здійснюється надавачем шляхом виконання сукупності таких процедур:»; 

4) абзац 2 підпункту 1 пункту 7 викласти в такій редакції: 

прізвища, імені, по батькові (за наявності) особи мовою документа, що 

посвідчує особу; 

5) пункт 8 викласти в такій редакції: 

«8. Надавач формує та видає кваліфікований сертифікат електронного 

підпису Дія ID для створення підписувачем одного віддаленого 

кваліфікованого електронного підпису Дія ID. 

Строк дії кваліфікованого сертифіката електронного підпису Дія ID 

визначається в положеннях сертифікаційних практик, що містяться в 

регламенті роботи надавача.»; 

6) у пункті 9: 

абзац перший викласти в такій редакції: 

«9. Надавач використовує ідентифікаційні дані фізичної особи (у тому 

числі відцифрований образ обличчя), які підтверджені під час ідентифікації 

такої особи згідно з вимогами пунктів 4 або 7 цього Порядку (далі – 

підтверджені ідентифікаційні дані), для надання послуги з формування 

кваліфікованого сертифіката електронного підпису Дія ID. Ідентифікаційні 

дані, підтверджені під час ідентифікації згідно з вимогами пунктів 4  та 7 цього 

Порядку, використовуються протягом одного року з дня їх отримання 

надавачем.»; 

доповнити підпунктом 61 такого змісту: 

«61) припинення використання підписувачем мобільного застосунку Дія.»; 

7) у пункті 10 слово «вперше» виключити; 

у зв’язку з цим пункти дванадцятий – вісімнадцятий вважати відповідно 

одинадцятим – сімнадцятим; 

8) пункт 11 виключити; 

9) пункт 12 викласти в такій редакції: 

«12. Порядок доступу підписувачів до особистих ключів визначається в 

положеннях сертифікаційних практик, що містяться в регламенті роботи 

надавача.»; 

10) пункт 16 викласти в такій редакції: 
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«16. Надавач зберігає підтверджені ідентифікаційні дані та 

фотозображення особи, створене нею за допомогою мобільного застосунку Дія 

під час ідентифікації згідно з вимогами пункту 4 цього Порядку, - протягом 

визначеного законом строку загальної позовної давності з дня, наступного за 

днем закінчення строку використання підтверджених ідентифікаційних даних 

для надання послуги з формування кваліфікованого сертифіката електронного 

підпису Дія ID.»; 

11) доповнити пункт 18 підпунктом 181 такого змісту: 

«181. Приєднання інформаційно-телекомунікаційних систем до Порталу 

Дія з метою використання в них віддаленого кваліфікованого електронного 

підпису Дія ID та автентифікації за його допомогою здійснюється на підставі 

договору, укладеного з технічним адміністратором Порталу Дія.»; 

12) у тексті Постанови та Порядку слова «Смарт-Дія», «мобільний 

додаток Порталу Дія» в усіх відмінках та числах замінити словами «Дія ID», 

«мобільний застосунок Дія» у відповідному відмінку та числі. 

3. У Положенні про Єдиний державний веб-портал електронних послуг», 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року 

«Питання Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та Єдиного 

державного порталу адміністративних послуг» (Офіційний вісник України, 

2020 р., № 3, ст. 136, № 19, ст. 741): 

підпункт 11 пункту 5 викласти в такій редакції: 

"11) забезпечення віддаленої ідентифікації фізичних осіб (без їх особистої 

присутності) за допомогою мобільного застосунку Дія з метою безоплатного 

надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, пов’язаних з 

використанням віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія ID;". 

________________________ 



                                              Мінцифри 

 

У зв’язку з листом Міністерства цифрової трансформації України                      

№ 1/04-1-5006 від 11.05.2021 Урядовим офісом координації європейської 

та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України на 

підставі пункту 51 § 33 Регламенту Кабінету Міністрів України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 

р. № 950, проведено експертизу проекту постанови Кабінету Міністрів 

України «Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо 

використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія ID» 

на відповідність зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у 

тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis 

ЄС), та повідомляється, що проект акта не регулюється зобов’язаннями 

України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-

правовими, та правом Європейського Союзу (acquis ЄС).  

За результатами проведеної Урядовим офісом експертизи 

виявлено відсутність довідки, яка передбачена пунктом 3 § 35 цього 

Регламенту.  

З урахуванням вищезазначеного необхідним є опрацювання 

розробником проекту акта на відповідність зобов’язанням України у сфері 

європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) та 

відображення результатів такого опрацювання у довідці за формою згідно 

з додатком 1 до  Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950.  

 

В. о. заступника генерального директора  

Урядового офісу координації  

європейської та євроатлантичної інтеграції   Марина  НЕЛІНА 

 



  

 ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо використання 

віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія ID» 

 
Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта 

Постанова Кабінету Міністрів від 2 вересня 2020 р. № 785 «Про реалізацію експериментального проекту щодо використання 

віддаленого кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія» 

Про реалізацію експериментального проекту щодо використання 

віддаленого кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія 

Про реалізацію експериментального проекту щодо 

використання віддаленого кваліфікованого електронного 

підпису Дія ID 

1. Погодитися з пропозицією Міністерства цифрової 

трансформації, Міністерства внутрішніх справ та Державної 

міграційної служби стосовно реалізації до 1 липня 2022 р. 

експериментального проекту щодо використання віддаленого 

кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія (далі - 

експериментальний проект) шляхом: 

здійснення кваліфікованим надавачем електронних довірчих 

послуг ідентифікації фізичних осіб, які за допомогою мобільного 

додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг 

"Портал Дія" (далі - Портал Дія) звернулися за отриманням 

послуги з формування кваліфікованого сертифіката електронного 

підпису, віддалено, без особистої присутності таких осіб; 

 

формування кваліфікованих сертифікатів електронного 

підпису з коротким строком дії, призначених для створення 

підписувачем одного кваліфікованого електронного підпису; 

… 

 

1. Погодитися з пропозицією Міністерства цифрової 

трансформації, Міністерства внутрішніх справ та Державної 

міграційної служби стосовно реалізації до 1 липня 2022 р. 

експериментального проекту щодо використання віддаленого 

кваліфікованого електронного підпису Дія ID (далі - 

експериментальний проект) шляхом: 

здійснення кваліфікованим надавачем електронних довірчих 

послуг ідентифікації фізичних осіб, які за допомогою мобільного 

застосунку Єдиного державного вебпорталу електронних 

послуг (далі – мобільний застосунок Дія) звернулися за 

отриманням послуги з формування кваліфікованого сертифіката 

електронного підпису, віддалено, без особистої присутності таких 

осіб; 

  Виключити 

 

… 
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2. Затвердити  Порядок реалізації експериментального 

проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого 

електронного підпису Смарт-Дія, що додається. 

2. Затвердити  Порядок реалізації експериментального проекту 

щодо використання віддаленого кваліфікованого електронного 

підпису Дія ID, що додається. 

5. Міністерству цифрової трансформації, Міністерству 

внутрішніх справ та Державній міграційній службі: 

1) забезпечити протягом шести місяців з дня набрання 

чинності цією постановою технічну можливість: 

ідентифікації осіб, яким було видано паспорт громадянина 

України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, 

оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного 

демографічного реєстру, та які звернулися за отриманням послуги з 

формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису 

Смарт-Дія, з використанням засобів Порталу Дія, Єдиного 

державного демографічного реєстру та єдиної інформаційної 

системи Міністерства внутрішніх справ відповідно до Порядку, 

затвердженого цією постановою; 

передачі з Єдиного державного демографічного реєстру 

засобами єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх 

справ до Порталу Дія відцифрованих образів обличчя та інших 

ідентифікаційних даних осіб, зазначених у пункті 5 Порядку, 

затвердженого цією постановою, з дотриманням вимог 

законодавства про захист персональних даних; 

2) забезпечити обробку персональних даних, зібраних чи 

переданих ними відповідно до Порядку, затвердженого цією 

постановою, з метою ідентифікації фізичних осіб, які звернулися за 

отриманням послуги з формування кваліфікованого сертифіката 

електронного підпису Смарт-Дія, згідно з вимогами законодавства 

про захист персональних даних та захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах; 

 

 

Виключити 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2020-%D0%BF#n24
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2020-%D0%BF#n24
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2020-%D0%BF#n24
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2020-%D0%BF#n38
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6. Міністерству цифрової трансформації забезпечити протягом 

шести місяців з дня набрання чинності цією постановою: 

технічну можливість використання віддаленого 

кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія фізичними 

особами - користувачами Порталу Дія відповідно до 

функціональних можливостей зазначеного веб-порталу; 

оприлюднення інформації про реалізацію експериментального 

проекту на своєму офіційному веб-сайті, офіційному веб-сайті 

центрального засвідчувального органу та Порталі Дія; 

інформування населення про можливість отримання 

кваліфікованих електронних довірчих послуг, пов’язаних з 

використанням віддаленого кваліфікованого електронного підпису 

Смарт-Дія, в тому числі про покроковий алгоритм дій фізичних 

осіб, необхідних для створення віддаленого кваліфікованого 

електронного підпису Смарт-Дія. 

 

Виключити 

Порядок реалізації експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису Смарт-

Дія, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 2 вересня 2020 р. № 785 «Про реалізацію експериментального проекту 

щодо використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія» 

ПОРЯДОК  

реалізації експериментального проекту щодо використання 

віддаленого кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія 

ПОРЯДОК  

реалізації експериментального проекту щодо використання 

віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія ID 

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації 

експериментального проекту щодо використання віддаленого 

кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія. 

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації 

експериментального проекту щодо використання віддаленого 

кваліфікованого електронного підпису Дія ID. 

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в 

такому значенні: 

… 

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в 

такому значенні: 

… 
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віддалений кваліфікований електронний підпис Смарт-Дія - 

кваліфікований електронний підпис, який створюється за 

допомогою мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу 

електронних послуг "Портал Дія" (далі - Портал Дія) згідно з 

вимогами цього Порядку. 

3. Особи, яким було видано паспорт громадянина України або 

паспорт громадянина України для виїзду за кордон, оформлений із 

застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, 

можуть за власним бажанням за допомогою мобільного додатка 

Порталу Дія звернутися за отриманням послуги з формування 

кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, що 

використовується для створення, перевірки та підтвердження 

віддаленого кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія (далі 

- кваліфікований сертифікат електронного підпису Смарт-Дія), за 

умови дійсності відповідного паспорта. 

Ідентифікація зазначених осіб під час формування та видачі 

кваліфікованого сертифіката електронного підпису Смарт-Дія 

здійснюється кваліфікованим надавачем електронних довірчих 

послуг (далі - надавач) віддалено, без особистої присутності осіб у 

надавача або у його відокремленому пункті реєстрації. 

віддалений кваліфікований електронний підпис Дія ID - 

кваліфікований електронний підпис, який створюється за 

допомогою мобільного застосунку Єдиного державного 

вебпорталу електронних послуг (далі – мобільний застосунок 

Дія) згідно з вимогами цього Порядку. 

3. Особи, яким було видано паспорт громадянина України або 

паспорт громадянина України для виїзду за кордон, оформлений із 

застосуванням засобів Єдиного державного демографічного 

реєстру, можуть за власним бажанням за допомогою мобільного 

застосунку Дія звернутися за отриманням послуги з формування 

кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, що 

використовується для створення, перевірки та підтвердження 

віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія ID (далі - 

кваліфікований сертифікат електронного підпису Дія ID), за умови 

дійсності відповідного паспорта. 

Ідентифікація зазначених осіб під час формування та видачі 

кваліфікованого сертифіката електронного підпису Дія ID 

здійснюється кваліфікованим надавачем електронних довірчих 

послуг (далі - надавач) віддалено, без особистої присутності осіб у 

надавача або у його відокремленому пункті реєстрації. 

4. У разі формування кваліфікованого сертифіката електронного 

підпису Смарт-Дія вперше ідентифікація осіб, зазначених у пункті 

3 цього Порядку, здійснюється надавачем шляхом виконання 

сукупності таких процедур: 

1) здійснення верифікації особи з використанням інформації 

Єдиного державного демографічного реєстру на підставі переданого 

засобами єдиної інформаційної системи МВС запиту від Порталу 

Дія, що містить інформацію, яка дає змогу однозначно 

ідентифікувати особу. Запит формується на основі ідентифікаційних 

даних особи, переданих до Порталу Дія за допомогою Системи 

4. Під час формування кваліфікованого сертифіката 

електронного підпису Дія ID вперше ідентифікація осіб, 

зазначених у пункті 3 цього Порядку, здійснюється надавачем 

шляхом виконання сукупності таких процедур: 

1) здійснення верифікації особи з використанням інформації 

Єдиного державного демографічного реєстру на підставі 

переданого засобами єдиної інформаційної системи МВС запиту 

від Порталу Дія, що містить інформацію, яка дає змогу однозначно 

ідентифікувати особу. Запит формується на основі 

ідентифікаційних даних особи, переданих до Порталу Дія за 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2020-%D0%BF#n31
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2020-%D0%BF#n31
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2020-%D0%BF#n31
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BankID Національного банку України або зчитаних особою за 

допомогою мобільного додатка Порталу Дія з безконтактного 

електронного носія, імплантованого у виданий особі паспорт 

громадянина України чи паспорт громадянина України для виїзду за 

кордон, оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного 

демографічного реєстру; 

… 

допомогою Системи BankID Національного банку України та 

зчитаних особою за допомогою мобільного застосунку Дія з 

безконтактного електронного носія, імплантованого у виданий 

особі паспорт громадянина України чи паспорт громадянина 

України для виїзду за кордон, оформлений із застосуванням засобів 

Єдиного державного демографічного реєстру; 

… 

5. У разі успішної ідентифікації особи відповідно до пункту 

4 цього Порядку з Єдиного державного демографічного реєстру 

засобами єдиної інформаційної системи МВС до Порталу Дія 

передаються ідентифікаційні дані особи, які вносяться до 

кваліфікованого сертифіката електронного підпису Смарт-Дія: 

5. У разі успішної ідентифікації особи відповідно до пункту 

4 цього Порядку з Єдиного державного демографічного реєстру 

засобами єдиної інформаційної системи МВС до Порталу Дія 

передаються ідентифікаційні дані особи, які вносяться до 

кваліфікованого сертифіката електронного підпису Дія ID: 

7. Ідентифікація іноземців та осіб без громадянства, які в 

установленому порядку подали заяву про надання статусу 

електронного резидента та звернулися за отриманням послуги з 

формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису 

Смарт-Дія вперше, здійснюється відповідно до Порядку реалізації 

експериментального проекту із запровадження та реалізації в 

Україні електронного резидентства, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 648 (Офіційний 

вісник України, 2020 р., № 62, ст. 2003), та регламенту роботи 

надавача за умови особистої присутності таких осіб у закордонних 

дипломатичних установах України без виконання процедур, 

визначених пунктом 4 цього Порядку. 

У разі успішної ідентифікації іноземця або особи без 

громадянства, яка в установленому порядку подала заяву про 

надання статусу електронного резидента та звернулася за 

отриманням послуги з формування кваліфікованого сертифіката 

електронного підпису Смарт-Дія вперше, закордонна дипломатична 

установа України забезпечує: 

7. Ідентифікація іноземців та осіб без громадянства, які в 

установленому порядку подали заяву про надання статусу 

електронного резидента та звернулися за отриманням послуги з 

формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису 

Дія ID вперше, здійснюється відповідно до Порядку реалізації 

експериментального проекту із запровадження та реалізації в 

Україні електронного резидентства, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 648 (Офіційний 

вісник України, 2020 р., № 62, ст. 2003), та регламенту роботи 

надавача за умови особистої присутності таких осіб у закордонних 

дипломатичних установах України без виконання процедур, 

визначених пунктом 4 цього Порядку. 

У разі успішної ідентифікації іноземця або особи без 

громадянства, яка в установленому порядку подала заяву про 

надання статусу електронного резидента та звернулася за 

отриманням послуги з формування кваліфікованого сертифіката 

електронного підпису Дія ID вперше, закордонна дипломатична 

установа України забезпечує: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2020-%D0%BF#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2020-%D0%BF#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2020-%D0%BF#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2020-%D0%BF#n33
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1) передачу надавачу ідентифікаційних даних особи, які 

вносяться до кваліфікованого сертифіката електронного підпису 

Смарт-Дія: 

прізвища, імені, по батькові (за наявності) особи українською 

мовою; 

реєстраційного номера облікової картки платника податків; 

2) створення відцифрованого образу обличчя особи, який 

повинен відповідати вимогам, установленим МВС, та передачу його 

надавачу для надання послуги з формування кваліфікованого 

сертифіката електронного підпису Смарт-Дія. 

1) передачу надавачу ідентифікаційних даних особи, які 

вносяться до кваліфікованого сертифіката електронного підпису 

Дія ID: 

прізвища, імені, по батькові (за наявності) особи мовою 

документа, що посвідчує особу; 

реєстраційного номера облікової картки платника податків; 

2) створення відцифрованого образу обличчя особи, який 

повинен відповідати вимогам, установленим МВС, та передачу 

його надавачу для надання послуги з формування кваліфікованого 

сертифіката електронного підпису Дія ID. 

8. Надавач формує та видає кваліфікований сертифікат 

електронного підпису Смарт-Дія для створення підписувачем 

одного віддаленого кваліфікованого електронного підпису Смарт-

Дія. 

Строк дії кваліфікованого сертифіката електронного підпису 

Смарт-Дія визначається в положеннях сертифікаційних практик, що 

містяться в регламенті роботи надавача, з урахуванням періоду часу, 

необхідного для створення одного віддаленого кваліфікованого 

електронного підпису Смарт-Дія. 

Кваліфікований сертифікат електронного підпису Смарт-Дія 

автоматично скасовується надавачем після створення віддаленого 

кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія. 

8. Надавач формує та видає кваліфікований сертифікат 

електронного підпису Дія ID для створення підписувачем одного 

віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія ID. 

Строк дії кваліфікованого сертифіката електронного підпису 

Дія ID визначається в положеннях сертифікаційних практик, що 

містяться в регламенті роботи надавача, з урахуванням періоду 

часу, необхідного для створення одного віддаленого 

кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія. 

Кваліфікований сертифікат електронного підпису Смарт-

Дія автоматично скасовується надавачем після створення 

віддаленого кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія. 

9. Надавач використовує ідентифікаційні дані фізичної 

особи (у тому числі відцифрований образ обличчя), які 

підтверджені під час ідентифікації такої особи згідно з 

вимогами пунктів 4 або 7 цього Порядку (далі - підтверджені 

ідентифікаційні дані), для надання послуги з формування 

кваліфікованого сертифіката електронного підпису Смарт-Дія. 

Ідентифікаційні дані, підтверджені під час ідентифікації згідно з 

вимогами пункту 4 цього Порядку, використовуються протягом 

9. Надавач використовує ідентифікаційні дані фізичної 

особи (у тому числі відцифрований образ обличчя), які 

підтверджені під час ідентифікації такої особи згідно з 

вимогами пунктів 4 або 7 цього Порядку (далі - підтверджені 

ідентифікаційні дані), для надання послуги з формування 

кваліфікованого сертифіката електронного підпису Дія ID. 

Ідентифікаційні дані, підтверджені під час ідентифікації згідно 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2020-%D0%BF#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2020-%D0%BF#n44
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2020-%D0%BF#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2020-%D0%BF#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2020-%D0%BF#n44
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шести місяців, а ідентифікаційні дані, підтверджені під час 

ідентифікації згідно з вимогами пункту 7 цього Порядку, - 

протягом одного року з дня їх отримання надавачем. 

Надавач не пізніше ніж протягом двох годин достроково 

припиняє використання підтверджених ідентифікаційних даних для 

надання послуги з формування кваліфікованого сертифіката 

електронного підпису Смарт-Дія з одночасним скасуванням такого 

сертифіката, чинного на цей момент часу, у разі: 

1) подання підписувачем заяви про дострокове припинення 

використання підтверджених ідентифікаційних даних, що належать 

йому, для надання послуги з формування кваліфікованого 

сертифіката електронного підпису Смарт-Дія в будь-який спосіб, що 

забезпечує підтвердження особи підписувача; 

2) повідомлення підписувачем або Адміністрацією 

Держспецзв’язку про підозру в компрометації особистого ключа, 

який належить підписувачу; 

3) надходження до надавача документа, що підтверджує: 

зміну підтверджених ідентифікаційних даних; 

недостовірність підтверджених ідентифікаційних даних; 

смерть фізичної особи - підписувача; 

набрання законної сили рішенням суду про дострокове 

припинення використання підтверджених ідентифікаційних даних 

підписувача для надання послуги з формування кваліфікованого 

сертифіката електронного підпису Смарт-Дія, оголошення фізичної 

особи - підписувача померлою, визнання її безвісно відсутньою, 

недієздатною, обмеження її цивільної дієздатності, визнання її 

банкрутом; 

з вимогами пунктів 4  та 7 цього Порядку, використовуються 

протягом одного року з дня їх отримання надавачем. 

 

Надавач не пізніше ніж протягом двох годин достроково 

припиняє використання підтверджених ідентифікаційних даних 

для надання послуги з формування кваліфікованого сертифіката 

електронного підпису Дія ID з одночасним скасуванням такого 

сертифіката, чинного на цей момент часу, у разі: 

1) подання підписувачем заяви про дострокове припинення 

використання підтверджених ідентифікаційних даних, що 

належать йому, для надання послуги з формування кваліфікованого 

сертифіката електронного підпису Дія ID в будь-який спосіб, що 

забезпечує підтвердження особи підписувача; 

2) повідомлення підписувачем або Адміністрацією 

Держспецзв’язку про підозру в компрометації особистого ключа, 

який належить підписувачу; 

3) надходження до надавача документа, що підтверджує: 

зміну підтверджених ідентифікаційних даних; 

недостовірність підтверджених ідентифікаційних даних; 

смерть фізичної особи - підписувача; 

набрання законної сили рішенням суду про дострокове 

припинення використання підтверджених ідентифікаційних даних 

підписувача для надання послуги з формування кваліфікованого 

сертифіката електронного підпису Дія ID, оголошення фізичної 

особи - підписувача померлою, визнання її безвісно відсутньою, 

недієздатною, обмеження її цивільної дієздатності, визнання її 

банкрутом; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2020-%D0%BF#n44
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2020-%D0%BF#n33
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4) неукладення фізичною особою договору про надання 

кваліфікованих електронних довірчих послуг, пов’язаних з 

використанням віддаленого кваліфікованого електронного підпису 

Смарт-Дія (далі - договір про надання кваліфікованих електронних 

довірчих послуг), відповідно до пункту 11 цього Порядку; 

… 

відсутній 

4) неукладення фізичною особою договору про надання 

кваліфікованих електронних довірчих послуг, пов’язаних з 

використанням віддаленого кваліфікованого електронного підпису 

Дія ID (далі - договір про надання кваліфікованих електронних 

довірчих послуг), відповідно до пункту 11 цього Порядку; 

… 

61) припинення використання підписувачем мобільного 

застосунку Дія. 

10. Формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису 

Смарт-Дія вперше після закінчення строку використання 

підтверджених ідентифікаційних даних, зазначеного в абзаці 

першому пункту 9 цього Порядку, здійснюється за умови 

ідентифікації відповідної фізичної особи згідно з вимогами пунктів 

4 або 7 цього Порядку. 

 

10. Формування кваліфікованого сертифіката електронного 

підпису Дія ID вперше після закінчення строку використання 

підтверджених ідентифікаційних даних, зазначеного в абзаці 

першому пункту 9 цього Порядку, здійснюється за умови 

ідентифікації відповідної фізичної особи згідно з вимогами пунктів 

4 або 7 цього Порядку. 

 

11. 

… 

Кваліфікований сертифікат електронного підпису Смарт-Дія, 

сформований вперше (у тому числі вперше після закінчення строку 

використання підтверджених ідентифікаційних даних), 

використовується виключно для укладення фізичною особою 

договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг. 

У такому разі в зазначеному кваліфікованому сертифікаті 

електронного підпису Смарт-Дія повинні міститися відомості про 

зазначене обмеження використання віддаленого кваліфікованого 

електронного підпису Смарт-Дія. 

11. 

… 

Виключити 

12. У разі формування кожного кваліфікованого 

сертифіката електронного підпису Смарт-Дія, крім першого (у 

тому числі крім першого сертифіката після закінчення строку 

12. Порядок доступу підписувачів до особистих ключів 

визначається в положеннях сертифікаційних практик, що 

містяться в регламенті роботи надавача. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2020-%D0%BF#n66
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використання підтверджених ідентифікаційних даних), надавач 

для ідентифікації фізичної особи здійснює розпізнавання її 

обличчя шляхом порівняння фотозображення особи, створеного 

нею за допомогою мобільного додатка Порталу Дія, з 

відцифрованим образом обличчя відповідної особи, який 

зберігається надавачем протягом строку використання 

підтверджених ідентифікаційних даних особи, зазначеного 

в абзаці першому пункту 9 цього Порядку. Розпізнавання 

обличчя особи здійснюється засобами Порталу Дія за умови 

успішного проведення перевірки на відсутність ознак атаки на 

біометричне пред’явлення та стороннього впливу на особу. 

 

 

 

 13. Ідентифікація фізичних осіб, які звернулися за 

отриманням послуги з формування кваліфікованого сертифіката 

електронного підпису Смарт-Дія, здійснюється з дотриманням 

вимог законодавства про захист персональних даних. 

13. Ідентифікація фізичних осіб, які звернулися за 

отриманням послуги з формування кваліфікованого сертифіката 

електронного підпису Дія ID, здійснюється з дотриманням вимог 

законодавства про захист персональних даних. 

 15. Кваліфіковані сертифікати електронного підпису Смарт-

Дія можуть використовуватися в інформаційно-телекомунікаційних 

системах надання електронних послуг, в яких відповідно до 

законодавства повинен застосовуватися кваліфікований 

електронний підпис, якщо за результатами оцінки ризиків від 

використання таких сертифікатів не виявлено загроз для безпеки 

інформації в зазначених інформаційно-телекомунікаційних 

системах, а також електронних послуг, що надаються із 

застосуванням відповідних систем. 

У разі виявлення вразливості, яка може створити загрози для 

безпечного застосування схеми електронної ідентифікації з 

використанням віддалених кваліфікованих електронних підписів 

Смарт-Дія, власники та/або розпорядники інформаційно-

телекомунікаційних систем надання електронних послуг, в яких 

використовуються кваліфіковані сертифікати електронного підпису 

15. Кваліфіковані сертифікати електронного підпису Дія ID 

можуть використовуватися в інформаційно-телекомунікаційних 

системах надання електронних послуг, в яких відповідно до 

законодавства повинен застосовуватися кваліфікований 

електронний підпис, якщо за результатами оцінки ризиків від 

використання таких сертифікатів не виявлено загроз для безпеки 

інформації в зазначених інформаційно-телекомунікаційних 

системах, а також електронних послуг, що надаються із 

застосуванням відповідних систем. 

У разі виявлення вразливості, яка може створити загрози для 

безпечного застосування схеми електронної ідентифікації з 

використанням віддалених кваліфікованих електронних підписів 

Дія ID, власники та/або розпорядники інформаційно-

телекомунікаційних систем надання електронних послуг, в яких 

використовуються кваліфіковані сертифікати електронного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2020-%D0%BF#n53
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Смарт-Дія, повинні повідомити Мінцифри та Адміністрацію 

Держспецзв’язку про виявлену вразливість не пізніше ніж протягом 

доби з моменту, коли їм стало відомо про неї. 

У разі коли за результатами аналізу інформації про виявлену 

вразливість буде підтверджено існування загроз для безпечного 

застосування схеми електронної ідентифікації з використанням 

віддалених кваліфікованих електронних підписів Смарт-Дія, 

Мінцифри невідкладно повідомляє про це усіх власників та/або 

розпорядників інформаційно-телекомунікаційних систем надання 

електронних послуг, в яких використовуються кваліфіковані 

сертифікати електронного підпису Смарт-Дія. 

підпису Дія ID, повинні повідомити Мінцифри та Адміністрацію 

Держспецзв’язку про виявлену вразливість не пізніше ніж 

протягом доби з моменту, коли їм стало відомо про неї. 

У разі коли за результатами аналізу інформації про виявлену 

вразливість буде підтверджено існування загроз для безпечного 

застосування схеми електронної ідентифікації з використанням 

віддалених кваліфікованих електронних підписів Дія ID, 

Мінцифри невідкладно повідомляє про це усіх власників та/або 

розпорядників інформаційно-телекомунікаційних систем надання 

електронних послуг, в яких використовуються кваліфіковані 

сертифікати електронного підпису Дія ID. 

16. Надавач зберігає: 

підтверджені ідентифікаційні дані та фотозображення особи, 

створене нею за допомогою мобільного додатка Порталу Дія під час 

ідентифікації згідно з вимогами пункту 4 цього Порядку, - протягом 

визначеного законом строку загальної позовної давності з дня, 

наступного за днем закінчення строку використання підтверджених 

ідентифікаційних даних для надання послуги з формування 

кваліфікованого сертифіката електронного підпису Смарт-Дія; 

 

фотозображення особи, створені нею за допомогою мобільного 

додатка Порталу Дія під час ідентифікації згідно з вимогами пункту 

12 цього Порядку, - протягом визначеного законом строку загальної 

позовної давності з дня, наступного за днем створення відповідних 

фотозображень. 

16. Надавач зберігає підтверджені ідентифікаційні дані 

та фотозображення особи, створене нею за допомогою 

мобільного застосунку Дія під час ідентифікації згідно з 

вимогами пункту 4 цього Порядку, - протягом визначеного 

законом строку загальної позовної давності з дня, наступного 

за днем закінчення строку використання підтверджених 

ідентифікаційних даних для надання послуги з формування 

кваліфікованого сертифіката електронного підпису Дія ID. 

18. 

… 

18. 

… 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2020-%D0%BF#n33
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2020-%D0%BF#n68
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2020-%D0%BF#n68
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Відсутній 181. Приєднання інформаційно-телекомунікаційних 

систем до Порталу Дія з метою використання в них  

віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія ID та 

автентифікації за його допомогою здійснюється на підставі 

договору, укладеного з технічним адміністратором Порталу 

Дія. 

Положення про Єдиний державний веб-портал електронних послуг», затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 4 грудня 2019 року № 1137 «Питання Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та Єдиного державного 

порталу адміністративних послуг» 

5. 

… 

11) забезпечення віддаленої ідентифікації фізичних осіб (без 

їх особистої присутності) за допомогою мобільного додатка 

Порталу Дія (Дія) з метою безоплатного надання кваліфікованих 

електронних довірчих послуг, пов’язаних з використанням 

віддаленого кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія; 

5. 

… 

11) забезпечення віддаленої ідентифікації фізичних осіб 

(без їх особистої присутності) за допомогою мобільного 

застосунку Дія з метою безоплатного надання кваліфікованих 

електронних довірчих послуг, пов’язаних з використанням 

віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія ID; 

 

 

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр  

цифрової трансформації України                                                                                                                                 Михайло ФЕДОРОВ 

 

___ _____________ 2021 р. 

 
 



  

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України  

«Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо 

використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису  

Дія ID» 

1. Мета 

Метою прийняття акта є забезпечення можливості здійснення віддаленої 

ідентифікації фізичних осіб для безоплатного отримання ними кваліфікованих 

електронних довірчих послуг. 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Відповідно до частин другої – четвертої статті 22 Закону України «Про 

електронні довірчі послуги», в яких визначені вимоги до кваліфікованих надавачів 

електронних довірчих послуг щодо ідентифікації фізичних осіб під час формування 

та видачі кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, не передбачене здійснення 

для цих цілей віддаленої ідентифікації фізичних осіб, які звертаються вперше. 

Разом з тим, можливість здійснення віддаленої ідентифікації фізичних осіб 

передбачена Регламентом (ЄС) № 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 

23 липня 2014 р. про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних 

транзакцій на внутрішньому ринку та скасування Директиви 1999/93/ЄС.  

Відсутність в Україні можливості створення віддалених кваліфікованих 

електронних підписів на основі здійснення віддаленої ідентифікації не дає змоги 

фізичним особам користуватися їх перевагами та загалом перешкоджає 

впровадженню у нашій державі новітніх технологій здійснення електронної 

ідентифікації та надання електронних довірчих послуг. 

 

3. Основні положення проекту акта 

Проектом акта пропонується внести зміни до постанови Кабінету Міністрів 

України від 02 вересня 2020 р. № 785 «Про реалізацію експериментального проекту 

щодо використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія», 

зокрема: 

− змінити назву постанови та порядку реалізації експериментального 

проекту; 

− забезпечити уніфіковане застосування термінів, таких як «Єдиний 

державний вебпортал електронних послуг», «мобільний застосунок Дія»; 

− змінити термін забезпечення технічної реалізації; 
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Окрім того, проектом акта передбачається внесення змін до Положення про 

Єдиний державний веб-портал електронних послуг», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року «Питання Єдиного державного 

веб-порталу електронних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних 

послуг» в частині зміни назви віддаленого кваліфікованого електронного підпису. 

4. Правові аспекти 

Проект акта розроблено на виконання пункту 4 статті 1 Указу Президента 

України від 29 липня 2019 р. № 558/2019 «Про деякі заходи щодо поліпшення 

доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг», відповідно до статті 

7 Закону України «Про електронні довірчі послуги» та пункту 2 розділу II 

«Прикінцеві положення» Закону України від 22 березня 2018 р. № 2362-VIII «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо повноважень в галузі охорони 

навколишнього природного середовища». 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат та буде 

здійснюватися у межах коштів, передбачених у державному бюджеті на 

відповідний рік центральним органам виконавчої влади. 

6. Оцінка відповідності 

Проект акта не містить норм, що стосуються зобов’язань України у сфері 

європейської інтеграції. 

Проект акта не містить норм, що порушують права та свободи, гарантовані 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. 

У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

У проекті акта відсутні положення, які містять ризики вчинення корупційних 

правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. 

У проекті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації чи які 

створюють підстави для дискримінації. 

Проект акта відповідно до вимог § 37² Регламенту, надсилався до  

Національного агентства з питань запобігання корупції для визначення 

необхідності проведення антикорупційної експертизи (вхідний № 03/35165/21  

від 11.05.2021). 

7. Прогноз результатів 

Прийняття проекту акта дозволить здійснювати віддалену ідентифікацію 

фізичних осіб за допомогою мобільного застосунку Дія Єдиного державного 

вебпорталу електронних послуг. 

Прогноз впливу на інтереси заінтересованих сторін: 
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Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на 

заінтересовану сторону 

Пояснення очікуваного 

впливу 

Фізичні особи 

 

Спрощення доступу 

до електронних 

публічних послуг, у тому 

числі адміністративних, 

за допомогою 

електронних довірчих 

послуг. 

Мінімізація ризиків 

компрометації особистих 

ключів кваліфікованого 

електронного підпису 

Спрощення доступу фізичних 

осіб до електронних публічних 

послуг, у тому числі 

адміністративних, пов’язане з 

наданням можливості 

здійснення віддаленої 

ідентифікації фізичних осіб  за 

допомогою мобільного 

застосунку Дія Єдиного 

державного вебпорталу 

електронних послуг. 

Зберігання особистих ключів 

підписувачів у сховищі ключів в 

апаратному модулі безпеки, 

розташованому в окремому, 

спеціально призначеному для 

цього приміщенні 

кваліфікованого надавача 

електронних довірчих послуг у 

поєднанні з формуванням 

кваліфікованих сертифікатів 

електронного підпису, що 

використовується для 

створення, перевірки та 

підтвердження віддаленого 

кваліфікованого електронного 

підпису. 

 

 

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр   

цифрової трансформації України    Михайло ФЕДОРОВ 

«___» __________ 2021 р. 

 



ПРОЕКТ  

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА  

від                    2021р. № 

Київ 

 

Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо 

використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія ID 

 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2020 р.  

№ 785 «Про реалізацію експериментального проекту щодо використання 

віддаленого кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія» (Офіційний 

вісник України, 2020 р., № 73, ст. 2321) зміни, що додаються. 

2.  Міністерству цифрової трансформації, Міністерству внутрішніх справ 

та Державній міграційній службі: 

1) забезпечити до 31 грудня 2021 року технічну можливість: 

ідентифікації осіб, яким було видано паспорт громадянина України або 

паспорт громадянина України для виїзду за кордон, оформлений із 

застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, та які 

звернулися за отриманням послуги з формування кваліфікованого сертифіката 

електронного підпису Дія ID, з використанням засобів мобільного застосунку 

Дія Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – мобільний 

застосунок Дія), Єдиного державного демографічного реєстру та єдиної 

інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ відповідно до Порядку, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2020 р.  

№ 785 «Про реалізацію експериментального проекту щодо використання 

віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія ID» (Офіційний вісник 

України, 2020 р., № 73, ст. 2321); 

передачі з Єдиного державного демографічного реєстру засобами єдиної 

інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ до мобільного 

застосунку Дія відцифрованих образів обличчя та інших ідентифікаційних 

даних осіб, зазначених у пункті 5 Порядку, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 вересня 2020 р. № 785 «Про реалізацію 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2020-%D0%BF#n38
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експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого 

електронного підпису Дія ID» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 73,  

ст. 2321), з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних; 

2) забезпечити обробку персональних даних, зібраних чи переданих ними 

відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 02 вересня 2020 р. № 785 «Про реалізацію експериментального проекту щодо 

використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія ID» 

(Офіційний вісник України, 2020 р., № 73, ст. 2321), з метою ідентифікації 

фізичних осіб, які звернулися за отриманням послуги з формування 

кваліфікованого сертифіката електронного підпису Дія ID, згідно з вимогами 

законодавства про захист персональних даних та захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах; 

3) подати не пізніше ніж через три місяці після завершення реалізації 

експериментального проекту Кабінетові Міністрів України звіт про його 

результати та пропозиції щодо внесення змін до законодавства за результатами 

реалізації експериментального проекту. 

3. Міністерству цифрової трансформації забезпечити до 31 грудня  

2021 року: 

технічну можливість використання віддаленого кваліфікованого 

електронного підпису Дія ID фізичними особами - користувачами Єдиного 

державного вебпорталу електронних послуг відповідно до функціональних 

можливостей зазначеного вебпорталу; 

інформування населення про можливість отримання кваліфікованих 

електронних довірчих послуг, пов’язаних з використанням віддаленого 

кваліфікованого електронного підпису Дія ID, в тому числі про покроковий 

алгоритм дій фізичних осіб, необхідних для створення віддаленого 

кваліфікованого електронного підпису Дія ID. 

 

 Прем’єр-міністр України                       Д. ШМИГАЛЬ 

 

 

 



  

 ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ ПОЗИЦІЙ 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого 

електронного підпису Дія ID» 

 

1. Враховані зауваження 

Суть зауваження Положення спірної частини 

проекту акта (у разі потреби) 

Спосіб врахування 

До проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації експериментального проекту 

щодо використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія ID» 

Міністерство юстиції України 

Підпунктом 1 пункту 1 проекту Змін 

пропонується викласти назву 

постанови Кабінету Міністрів України 

від 02 вересня 2020 року № 785 у такій 

редакції: «Про реалізацію 

експериментального проекту щодо 

використання віддаленого 

кваліфікованого електронного підпису 

Дія ID». 

Водночас підпункти 1, 2 пункту 2 

проекту постанови містять посилання 

на постанову Кабінету Міністрів 

України від 02 вересня 2020 року № 785 

«Про реалізацію експериментального 

проекту щодо використання 

Підпункти 1, 2 пункту 2 проекту 

постанови: 

«… 

1) забезпечити до 31 грудня 2021 

року технічну можливість: 

ідентифікації осіб, яким було 

видано паспорт громадянина України або 

паспорт громадянина України для виїзду 

за кордон, оформлений із застосуванням 

засобів Єдиного державного 

демографічного реєстру, та які 

звернулися за отриманням послуги з 

формування кваліфікованого 

сертифіката електронного підпису Дія 

ID, з використанням засобів мобільного 

Враховано в редакції: 

  

Підпункти 1, 2 пункту 2 проекту 

постанови: 

«… 

1)забезпечити до 31 грудня 

2021 року технічну можливість: 

ідентифікації осіб, яким було 

видано паспорт громадянина України 

або паспорт громадянина України для 

виїзду за кордон, оформлений із 

застосуванням засобів Єдиного 

державного демографічного реєстру, 

та які звернулися за отриманням 

послуги з формування кваліфікованого 
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віддаленого кваліфікованого 

електронного підпису Смарт-Дія». 

Враховуючи наведене, на момент 

набрання чинності проектом 

постанови, постанова Кабінету 02 

вересня 2020 року № 785, на яку 

міститься посилання у проекті акта, 

матиме назву «Про реалізацію 

експериментального проекту щодо 

використання віддаленого 

кваліфікованого електронного підпису 

Дія ID». 

Крім того, підпункти 1, 2 пункту 2 

проекту постанови містять посилання 

на акт Уряду без зазначення джерела 

його опублікування, що не враховує 

положень абзацу сьомого підпункту 2 

пункту 20 Правил підготовки проектів 

актів Кабінету Міністрів України, 

затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 06 вересня 2005 

року № 870, згідно з яким у разі 

посилання у проекті акта на інші акти 

Кабінету Міністрів України 

зазначаються дата їх прийняття, номер, 

назва та джерела офіційного 

опублікування. 

застосунку Дія Єдиного державного 

вебпорталу електронних послуг (далі – 

мобільний застосунок Дія), Єдиного 

державного демографічного реєстру та 

єдиної інформаційної системи 

Міністерства внутрішніх справ 

відповідно до Порядку, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 02 вересня 2020 р.  

№ 785 «Про реалізацію 

експериментального проекту щодо 

використання віддаленого 

кваліфікованого електронного підпису 

Смарт-Дія»; 

передачі з Єдиного державного 

демографічного реєстру засобами єдиної 

інформаційної системи Міністерства 

внутрішніх справ до мобільного 

застосунку Дія відцифрованих образів 

обличчя та інших ідентифікаційних 

даних осіб, зазначених у пункті 

5 Порядку, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 02 

вересня 2020 р. № 785 «Про реалізацію 

експериментального проекту щодо 

використання віддаленого 

кваліфікованого електронного підпису 

Смарт-Дія», з дотриманням вимог 

сертифіката електронного підпису Дія 

ID, з використанням засобів 

мобільного застосунку Дія Єдиного 

державного вебпорталу електронних 

послуг (далі – мобільний застосунок 

Дія), Єдиного державного 

демографічного реєстру та єдиної 

інформаційної системи Міністерства 

внутрішніх справ відповідно до 

Порядку, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 02 

вересня 2020 р.  

№ 785 «Про реалізацію 

експериментального проекту щодо 

використання віддаленого 

кваліфікованого електронного 

підпису Дія ID» (Офіційний вісник 

України, 2020 р., № 73, ст. 2321); 

передачі з Єдиного державного 

демографічного реєстру засобами 

єдиної інформаційної системи 

Міністерства внутрішніх справ до 

мобільного застосунку Дія 

відцифрованих образів обличчя та 

інших ідентифікаційних даних осіб, 

зазначених у пункті 5 Порядку, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 вересня 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2020-%D0%BF#n38
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2020-%D0%BF#n38
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2020-%D0%BF#n38
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законодавства про захист персональних 

даних; 

2) забезпечити обробку 

персональних даних, зібраних чи 

переданих ними відповідно до Порядку, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 вересня 2020 

р. № 785 «Про реалізацію 

експериментального проекту щодо 

використання віддаленого 

кваліфікованого електронного підпису 

Смарт-Дія», з метою ідентифікації 

фізичних осіб, які звернулися за 

отриманням послуги з формування 

кваліфікованого сертифіката 

електронного підпису Дія ID, згідно з 

вимогами законодавства про захист 

персональних даних та захист інформації 

в інформаційно-телекомунікаційних 

системах;» 

2020 р. № 785 «Про реалізацію 

експериментального проекту щодо 

використання віддаленого 

кваліфікованого електронного 

підпису Дія ID» (Офіційний вісник 

України, 2020 р., № 73, ст. 2321), з 

дотриманням вимог законодавства про 

захист персональних даних; 

2) забезпечити обробку 

персональних даних, зібраних чи 

переданих ними відповідно до 

Порядку, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 02 вересня 2020 р. № 

785 «Про реалізацію 

експериментального проекту щодо 

використання віддаленого 

кваліфікованого електронного 

підпису Дія ID» (Офіційний вісник 

України, 2020 р., № 73, ст. 2321), з 

метою ідентифікації фізичних осіб, 

які звернулися за отриманням 

послуги з формування 

кваліфікованого сертифіката 

електронного підпису Дія ID, згідно 

з вимогами законодавства про захист 

персональних даних та захист 



 

 

4 

інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах;» 
 
 

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр   

цифрової трансформації України                                   Михайло ФЕДОРОВ 
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