
ВИСНОВОК 

про проведення цифрової експертизи 

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про питання 

сертифікації для провадження діяльності з контрольованими 

речовинами» (далі – проект постанови) 

Проект постанови розроблено Міністерством захисту довкілля та 

природних ресурсів. 

1. Зауваження до проекту постанови (положення проекту, які не 

передбачають використання цифрових форм і методів). 

Проект постанови не узгоджується із засадами реалізації органами 

виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку, 

затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. 

№ 56 «Деякі питання цифрового розвитку», а саме з принципами 

«відкритості», «прозорості», «багаторазовості використання», 

«технологічної нейтральності і портативності даних», «орієнтованості на 

громадян», «адміністративного спрощення», «безпечності та 

конфіденційності». 

2. Обґрунтування. 

Для впровадження державної політики цифрового розвитку необхідно у 

проекті акту передбачити реалізацію реєстру сертифікатів у електронній 

формі згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 

2019 року №56 «Деякі питання цифрового розвитку» та використання системи 

електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, згідно 

з вимогами постанов Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 р. № 606 

«Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних 

ресурсів», від   10 травня 2018 р. № 357 «Деякі питання організації електронної 

взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів» та інтегрованої 

системи електронної ідентифікації, Положення про яку затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 546 «Про 

затвердження Положення про інтегровану систему електронної 

ідентифікації». Підпис електронних документів повинен відповідати вимогам 

Закону України «Про електронні довірчі послуги» (стаття 18 частина 2).  

3. Пропозиції. 

З метою приведення проекту постанови у відповідність із засадами 

реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики 

цифрового розвитку, пропонуємо у Порядку видачі сертифіката для 

провадження діяльності з контрольованими речовинами (далі – Порядок), що 

передбачається затвердити проектом постанови:  
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1) Пункт 8 Порядку викласти у наступній редакції: «Електронні 

документи оформлюються з дотриманням вимог Закону України «Про 

електронні довірчі послуги» та Закону України «Про електронні документи та 

електронний документообіг». 

2) У пункт 9 додати абзац 3: «Передача інформації та інших відомостей 

до Реєстру з інших державних електронних інформаційних ресурсів або 

систем органів державної влади здійснюється відповідно до Положення про 

електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів» від 08 

вересня 2016 р. № 606. Передача відомостей, що містяться в Реєстрі  

здійснюється в Порядку організації електронної інформаційної взаємодії 

державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженому постановою 

Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357 «Деякі питання 

організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних 

ресурсів». 

3) Пункт 12 викласти у наступній редакції: «Сертифікат для 

провадження діяльності з контрольованими речовинами видається у 

електронній формі та дійсний протягом трьох років. 

Сертифікат для провадження діяльності з контрольованими речовинами 

підписується з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі 

послуги» (стаття 18 частина 2) та Закону України «Про електронні документи 

та електронний документообіг» Міністром захисту довкілля та природних 

ресурсів або заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів 

відповідно до розподілу функціональних обов’язків.  

У паперовій формі сертифікат може надаватись у формі Витягу із Реєстру. 

Візуальна форма сертифіката має відповідати формі наведеній у Додатку 2.». 

4) Абзац 3 пункту 10 Порядку викласти у наступній редакції: 

«Інформація про прийняте рішення надсилається претенденту на поштову 

адресу або електронну адресу, зазначену в наданих претендентом 

документах». 

5) На бланку Заяви текст підказки по заповненню Заяви викласти у 

наступній редакції: «(прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, місце 

проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, номер облікової 

картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої 

релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), унікальний номер запису у 

реєстрі  Єдиного демографічного реєстру, номер телефону, електронна адреса 

або поштова адреса (для листування)». 
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6) Пункт 14 Порядку викласти у наступній редакції: «Облік виданих 

сертифікатів для провадження діяльності з контрольованими речовинами 

ведеться в Журналі обліку виданих сертифікатів для провадження діяльності з 

контрольованими речовинами (далі – Журнал) за формою згідно з Додатком 3 

до цього Порядку. Журнал має вестися у електронній формі.». 

7) Додати у пункт 14 Порядку наступне: «Відомості, які були внесені 

до Журналу, зберігаються у структурованому вигляді, дані документів 

зберігаються у зручній для візуального сприйняття формі.». 

9) Пункт 21 видалити базуючись на тому, що сертифікати у 

електронному вигляді не потребують видачі дублікатів. 

10) Пункт 22 видалити базуючись на тому, що сертифікати у 

електронному вигляді не потребують видачі дублікатів. 

11) Пункт 23 видалити базуючись на тому, що сертифікати у 

електронному вигляді не потребують видачі дублікатів. 

 

 

 

 

Перший заступник Міністра  

цифрової трансформації України    Олексій ВИСКУБ 
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