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Засідання спільної міжвідомчої робочої групи
З метою виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Зубка Г.Г. від 21 січня
2015 року № 48512/2/1-14 у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2015 року відбулося
засідання спільної міжвідомчої робочої групи за участю представників Секретаріату Кабінету
Міністрів України, Державного агентства з питань електронного урядування України,
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної архівної служби України,
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації та
представників структурних підрозділів Міністерства юстиції України для опрацювання разом
питання щодо забезпечення виконання відповідних завдань та для вироблення
взаємоузгодженої позиції стосовно виконання пункту 18 розділу 4 Плану дій із впровадження
Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014 – 2015 роках, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 1176-р, у частині
нормативного регулювання за напрямками:
1) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо можливості засвідчення суб’єктом
звернення чинності пакета електронних копій відсканованих документів, необхідних для
отримання адміністративної послуги, власним електронним цифровим підписом та
встановлення відповідальності суб’єкта звернення за подання недостовірних документів та
відомостей)»;
2) «Про внесення змін до Закону України «Про електронний цифровий підпис» (щодо
удосконалення порядку державного регулювання у сфері послуг електронного цифрового
підпису, здійснення контролю за додержанням законодавства про електронний цифровий
підпис, а також реформування законодавства у сфері використання інфраструктури відкритих
ключів та надання електронних довірчих послуг з урахуванням досвіду Європейського Союзу);
3) «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян».
Учасникам засідання спільної міжвідомчої робочої групи Міністерством юстиції України
повідомлено, що з метою максимального наближення змісту проекту Закону України «Про
внесення змін до Закону України «Про електронний цифровий підпис» до положень
Регламенту (ЄС) № 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 року «Про
електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій в межах внутрішнього
ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС» підготовлено проект Закону України «Про
електронні довірчі послуги».
Представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державного агентства з
питань електронного урядування України протягом тижня поінформують міжвідомчу робочу
групу стосовно інших законопроектів (пункту 18 розділу 4 Плану дій із впровадження Ініціативи
«Партнерство «Відкритий Уряд»).

