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Формування та видача кваліфікованого сертифіката відкритого ключа для   
працівників органів державної влади. 

Управлінська діяльність органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування здійснюється шляхом видання організаційно-розпорядчих документів. 
Документація використовується як спосіб та засіб реалізації функцій управління. Останнім 
часом активно впроваджуються інформаційні технології як засоби автоматизації процесів, 
що пов’язані з документованою інформацією. 

Відповідно до п.3 Порядку використання електронних довірчих послуг в органах 
державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та 
організаціях державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 19.09.2018 № 749, державна установа отримує на договірних засадах такі 
кваліфіковані електронні довірчі послуги: 

ü створення, проведення перевірки та підтвердження 
кваліфікованого електронного підпису чи печатки; 

ü формування, проведення перевірки та підтвердження чинності 
кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки; 

ü формування, проведення перевірки та підтвердження чинності 
кваліфікованого сертифіката автентифікації веб-сайту; 

ü формування, проведення перевірки та підтвердження 
кваліфікованої електронної позначки часу; 

ü здійснення реєстрованої електронної доставки; 
ü зберігання кваліфікованих електронних підписів, печаток, 

позначок часу та сертифікатів, пов’язаних з цими послугами. 
Державні установи та їх працівники для засвідчення чинності відкритого ключа 

використовують лише кваліфіковані сертифікати відкритих ключів. 
Підписувачі - представники державної установи використовують виключно 

кваліфіковані сертифікати відкритих ключів підписувачів - представників державної 
установи та захищені носії особистих ключів. 

Інші працівники державної установи для підготовки, погодження та підписання 
проектів електронних документів використовують кваліфіковані сертифікати відкритих 
ключів підписувачів - предстаників державної установи або особисті кваліфіковані 
сертифікати відкритих ключів, в яких не зазначаються ідентифікаційні дані відповідних 
державних установ. 

Як же відбувається процедура отримання кваліфікованого сертифіката відкритого 
ключа? Для того, щоб його отримати, працівнику державної установи необхідно звернутися 
до Кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг. Перелік за посиланням: 
https://czo.gov.ua/ca-registry.  

Під час отримання кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, згідно із ст.22 
Закону України «Про електронні довірчі послуги» (далі – Закон) відбувається ідентифікація 
особи. 

Формування та видача кваліфікованого сертифіката відкритого ключа без 
ідентифікації особи, ідентифікаційні дані якої міститимуться у кваліфікованому сертифікаті 
відкритого ключа, не допускаються. 

Ідентифікація фізичної особи, яка звернулася за отриманням послуги формування 
кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, здійснюється за умови її особистої 
присутності за паспортом громадянина України або за іншими документами, які 
унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи, відповідно до законодавства 
про Єдиний державний демографічний реєстр та про документи, що посвідчують особу, 
підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи. 
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Допускається ідентифікація фізичної особи кваліфікованим надавачем електронних 
довірчих послуг за ідентифікаційними даними, що містяться у раніше сформованому ним 
кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, за умови чинності цього сертифіката. 

Під час перевірки цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи 
кваліфікований надавач електронних довірчих послуг зобов’язаний ознайомитися з 
інформацією про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також пересвідчитися, що 
обсяг її цивільної правоздатності та дієздатності є достатнім для формування та видачі 
кваліфікованого сертифіката відкритого ключа. 

Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг під час формування та видачі 
кваліфікованого сертифіката відкритого ключа здійснює ідентифікацію особи 
уповноваженого представника юридичної особи відповідно до вимог Закону, а також 
перевіряє обсяг його повноважень за документом або за даними з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що 
визначають повноваження представника. 

Якщо від імені юридичної особи діє колегіальний орган, кваліфікованому надавачу 
електронних довірчих послуг подається документ, у якому визначено повноваження 
відповідного органу та розподіл обов’язків між його членами. 

 
 

Відділ взаємодії з суб'єктами державної реєстрації  
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