
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту наказу Фонду державного майна України та Адміністрації 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 
«Про затвердження Змін до Порядку авторизації електронних 

майданчиків» 
 

Мета: приведення положень Порядку авторизації електронних 
майданчиків, затвердженого наказом Фонду державного майна України та 
Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України від 15 травня 2018 року №656/307 «Про затвердження Порядку 
авторизації електронних майданчиків», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 07 червня 2018 року за №684/32136, у відповідність до вимог 
Податкового кодексу України та Закону України «Про електронні довірчі 

послуги». 

1. Підстава розроблення проекту акта 

Проект наказу Фонду державного майна України та Адміністрації 
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про 

затвердження Змін до Порядку авторизації електронних майданчиків»  
(далі – Проект) розроблено на виконання абзацу четвертого пункту 8 Плану 

організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації 
Закону України від 5 жовтня 2017 р. №2155-VIII «Про електронні довірчі 
послуги», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів 6 грудня 2017 року 

(протокол № 69), та пункту 19 Плану організації підготовки проектів актів, 
необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 23 листопада 2018 р.  

№2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та 

перегляду ставок окремих податків і зборів» , схваленого на засіданні Кабінету 
Міністрів 18 грудня 2018 року (протокол № 52). 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Зміни враховують вимоги частини другої статті 17 Закону України «Про 

електронні довірчі послуги», згідно з якими електронна взаємодія фізичних та 
юридичних осіб, яка потребує відправлення, отримання, використання та 

постійного зберігання за участю третіх осіб електронних даних, аналоги яких 
на паперових носіях повинні містити власноручний підпис відповідно до 

законодавства, а також автентифікація в складових частинах інформаційних 
систем, в яких здійснюється обробка таких електронних даних та володільцями 
інформації в яких є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, 

підприємства, установи та організації державної форми власності, повинні 
здійснюватися з використанням кваліфікованих електронних довірчих послуг. 

Крім того, у зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України 
відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення 
адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів»  існує 

необхідність внесення змін до Порядку авторизації електронних майданчиків, в 
частині можливості використовувати інформацію та документи, які були 

розміщені на одному авторизованому електронному майданчику, з будь-якого 
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іншого вже авторизованого електронного майданчика, яка підтверджена 

підписаним протоколом обміну між усіма вже авторизованими електронними 
майданчиками. 

3. Суть проекту акта 

Проект передбачає приведення положень Порядку авторизації електронних 

майданчиків, затвердженого наказом Фонду державного майна України та 
Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
України від 15 травня 2018 року №656/307 «Про затвердження Порядку 

авторизації електронних майданчиків», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 07 червня 2018 року за №684/32136, у відповідність до вимог 

Податкового кодексу України та Закону України «Про електронні довірчі 
послуги».  

Зазначена мета досягається шляхом внесення змін до зазначеного Порядку 
авторизації електронних майданчиків, в частині приведення термінів, які 

вживаються у Порядку авторизації електронних майданчиків, у відповідність до 
вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги», а також частині 

приведення вимог до авторизованих електронних майданчиків у відповідність 
до вимог Податкового кодексу України, зокрема можливості використовувати 

інформацію та документи, які були розміщені на одному авторизованому 
електронному майданчику, з будь-якого іншого вже авторизованого 

електронного майданчика, яка підтверджена підписаним протоколом обміну 
між усіма вже авторизованими електронними майданчиками.  

4. Правові аспекти 

У даній сфері правовідносини регулюються такими законодавчими та 
нормативно-правовими актами: 

Податковий кодекс України; 
Закон України «Про електронні довірчі послуги». 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація Проекту не потребує додаткових матеріальних та фінансових 

витрат. 

6. Прогноз впливу 

Проект не матиме впливу на інтереси окремих верств (груп) населення, 
об'єднаних спільними інтересами, суб'єктів господарювання тощо . 

Проект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних 
одиниць і не впливає на регіональний розвиток. Проект не стосується 
функціонування місцевого самоврядування, не зачіпає прав та інтересів 

територіальних громад. 

Проект не стосується прав та обов’язків громадян. 

Реалізація Проекту не має впливу на ринок праці. 

7. Позиція заінтересованих сторін 

Проект не потребує залучення до його опрацювання уповноважених 
представників від всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, всеукраїнських 
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об’єднань організацій роботодавців України чи відповідних органів місцевого 

самоврядування, а також всеукраїнських громадських організацій інвалідів, їх 
спілок. 

Проект не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.  

У разі надходження зауважень та пропозицій до Проекту під час його 

оприлюднення, такі пропозиції та зауваження будуть розглянуті та взяті до 
уваги Фондом. 

8. Громадське обговорення 

Проект відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з 
питань формування та реалізації державної політики, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, 
потребує проведення консультацій з громадськістю. З цією метою Проект 

включено до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 
2019 рік, що затверджений наказом Фонду державного майна України  

від 02 січня 2019 року № 2.  

Проект розміщений на офіційному сайті Фонду з метою забезпечення 

інформування громадськості та одержання зауважень і пропозицій. 

Таким чином, головний розробник Проекту вжив максимально вичерпних 

заходів для оприлюднення зазначеного Проекту з метою забезпечення 
широкого громадського обговорення його положень. 

9. Позиція заінтересованих органів 

Проект буде направлено на погодження до Державної регуляторної служби 
України.  

10. Правова експертиза 

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року 

№ 34/5 «Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-
правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про 

державну реєстрацію нормативно-правових актів», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 року за № 381/10661, Проект буде 

направлено до Міністерства юстиції України для забезпечення державної 
реєстрації. 

11. Запобігання дискримінації 

Проект не містить положень, які мають ознаки дискримінації. 

11
1
. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків 

В Проекті відсутні положення, які порушують принцип забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, тому оцінка гендерного впливу 
проведення не потребує. 

12. Запобігання корупції 

У Проекті відсутні правила та процедури, що відповідно до Закону 

України «Про запобігання корупції» можуть містити ризики вчинення 
корупційних правопорушень. 
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13. Прогноз результатів 

Прийняття Проекту дасть змогу забезпечити приведення у відповідність 
Порядку авторизації електронних майданчиків, затвердженого наказом Фонду 

державного майна України та Адміністрації Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України від 15 травня 2018 року № 656/307 «Про 

затвердження Порядку авторизації електронних майданчиків», зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 07 червня 2018 року за № 684/32136,  
до положень Податкового кодексу України та Закону України «Про електронні 

довірчі послуги». 
 

 
 

В. о. Голови Фонду                                                                            В. ТРУБАРОВ 
 

 
«____»_____________ 2019 р.  


