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ЗАКОН УКРАЇНИ
-1- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Назву викласти у такій редакції:
«Закон України про електронні публічні
послуги»
-2- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202), Н.д. Васильєв
І. С. (р.к. №359), Н.д. Крячко М. В. (р.к.
№60), Н.д. Ларін С. М. (р.к. №132), Н.д.
Подгорна В. В. (р.к. №124), Н.д. Рудик К. О.
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(р.к. №26), Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)
Назву викласти у такій редакції:
Закон України про особливості надання
публічних (електронних публічних) послуг
-3- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202), Н.д. Васильєв
І. С. (р.к. №359), Н.д. Крячко М. В. (р.к.
№60), Н.д. Ларін С. М. (р.к. №132), Н.д.
Подгорна В. В. (р.к. №124), Н.д. Рудик К. О.
(р.к. №211), Н.д. Соха Р. В. (р.к. №281), Н.д.
Федієнко О. П. (р.к. №89), Н.д. Чернєв Є. В.
(р.к. №26), Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)
По
тексту
законопроекту
назву
законопроекту
"Закон
України
про
особливості надання електронних публічних
послуг" замінити у всіх відмінках на назву
"Закон України про особливості надання
публічних (електронних публічних) послуг" у
відповідних відмінках, а слова "національні
електронні інформаційні ресурси" у всіх
відмінках замінити словами "інформаційнотелекомунікаційні системи" у відповідних
відмінках.

Відхилено

Про особливості надання
(електронних публічних) послуг

публічних

Враховано

Народні
депутати
України
члени
Комітету
Враховано

Народні
депутати
України
члени
Комітету
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3

Цей Закон визначає поняття електронних
публічних послуг, комплексних електронних
публічних послуг, автоматичного режиму
надання електронних публічних послуг,
встановлює особливості механізму їх надання,
та спрямований на подолання законодавчих
перешкод у їх наданні.

4
5
6

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-4- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано

В преамбулі після слів та знаку «Цей Закон
визначає поняття електронних публічних
послуг,» доповнити словами та знаком
«публічних послуг,».
-5- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано частково

Преамбулу викласти у такій редакції:
«Цей Закон визначає правові та
організаційні засади надання електронних
публічних послуг.».
-6- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202), Н.д. Васильєв
І. С. (р.к. №359), Н.д. Крячко М. В. (р.к.
№60), Н.д. Ларін С. М. (р.к. №132), Н.д.
Подгорна В. В. (р.к. №124), Н.д. Рудик К. О.
(р.к. №211), Н.д. Соха Р. В. (р.к. №281), Н.д.
Федієнко О. П. (р.к. №89), Н.д. Чернєв Є. В.
(р.к. №26), Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)
Преамбулу викласти в такій редакції:
"Цей Закон визначає засади надання
електронних публічних послуг, публічних
послуг, комплексних електронних публічних
послуг, автоматичного режиму надання
електронних публічних послуг."

Цей Закон визначає засади надання
електронних публічних послуг, публічних
послуг, комплексних електронних публічних
послуг, автоматичного режиму надання
електронних публічних послуг.

Враховано

Народні
депутати
України
члени
Комітету

Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в
такому значенні:
1)
автоматичний
режим
надання
електронної публічної послуги (далі автоматичний режим) - надання електронної
публічної послуги без участі суб'єкта надання
публічної
послуги
з
використанням
програмних
засобів
національних
електронних інформаційних ресурсів, в
режимі реального часу або з відкладальною
умовою на підставі заяви (звернення, запиту)
суб'єкта звернення, у тому числі поданої в
електронній
формі
з
використанням
національних електронних інформаційних
ресурсів (у тому числі з використанням

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Стаття 1. Визначення термінів

-7- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)
Пункт 1 частини першої статті 1 викласти
в такій редакції:
"1)
автоматичний
режим
надання
електронної публічної послуги (далі автоматичний режим) - надання електронної
публічної послуги без участі суб'єкта надання
електронної
публічної
послуги
з
використанням
програмних
засобів
національних електронних інформаційних
ресурсів, в режимі реального часу або з
відкладальною умовою на підставі заяви
(звернення, запиту) суб'єкта звернення, у тому
числі поданої в електронній формі з

Враховано редакційно

1. У цьому Законі терміни вживаються в
такому значенні:
1)
автоматичний
режим
надання
електронної публічної послуги (далі автоматичний режим) - надання електронної
публічної послуги програмними засобами
інформаційно-телекомунікаційних
систем,
без додаткового опрацювання суб'єктом
надання електронної публічної послуги у
режимі реального часу або з відкладальною
умовою на підставі заяви (звернення, запиту)
суб'єкта звернення, у тому числі поданої в
електронній
формі
з
використанням
інформаційно-телекомунікаційних систем (у
тому числі з використанням Єдиного
державного веб-порталу електронних послуг);
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Пропозиції та поправки до проекту

Єдиного державного вебпорталу електронних
послуг);

використанням національних електронних
інформаційних ресурсів (у тому числі з
використанням
Єдиного
державного
вебпорталу електронних послуг);"
-8- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

2) електронна публічна послуга - публічна
послуга, яка надається з використанням
національних електронних інформаційних
ресурсів (у тому числі в автоматичному
режимі) на підставі заяви (звернення, запиту)
на отримання публічної послуги, поданої у
електронній
формі
з
використанням
національних електронних інформаційних
ресурсів (у тому числі з використанням

У пункті 1 частини першої статті 1 слова
«без участі суб'єкта надання публічної
послуги» та слова «в режимі реального часу
або з відкладальною умовою» виключити.
-9- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202), Н.д. Васильєв
І. С. (р.к. №359), Н.д. Крячко М. В. (р.к.
№60), Н.д. Ларін С. М. (р.к. №132), Н.д.
Подгорна В. В. (р.к. №124), Н.д. Рудик К. О.
(р.к. №211), Н.д. Соха Р. В. (р.к. №281), Н.д.
Федієнко О. П. (р.к. №89), Н.д. Чернєв Є. В.
(р.к. №26), Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)
пункт перший частини 1 статті 1 викласти
в наступній редакції:
"1)
автоматичний
режим
надання
електронної публічної послуги (далі автоматичний режим) - надання електронної
публічної послуги програмними засобами
інформаційно-телекомунікаційних систем без
додаткового опрацювання суб'єктом надання
електронної публічної послуги, в режимі
реального часу або з відкладальною умовою
на підставі заяви (звернення, запиту) суб'єкта
звернення, у тому числі поданої в електронній
формі з використанням інформаційнотелекомунікаційних систем (у тому числі з
використанням
Єдиного
державного
вебпорталу електронних послуг);"
-10- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункт 2 частини першої статті 1 викласти
у такій редакції:
«2) електронна публічна послуга – послуга,
що надається органами державної влади,
органами
місцевого
самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями,
які перебувають в їх управлінні, у тому числі
адміністративна послуга, яка надається з

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

Враховано

Народні
депутати
України
члени
Комітету

Враховано частково

2) електронна публічна послуга – послуга,
що надається органами державної влади,
органами
місцевого
самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями,
які перебувають в їх управлінні, у тому числі
адміністративна послуга (у тому числі в
автоматичному режимі), яка надається з
використанням
інформаційнотелекомунікаційних систем на підставі заяви
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Єдиного державного вебпорталу електронних
послуг) або без подання такої заяви
(звернення, запиту);

використанням національних електронних
інформаційних ресурсів на підставі заяви
(звернення, запиту), поданої у електронній
формі з використанням національних
електронних інформаційних ресурсів (у тому
числі з використанням Єдиного державного
веб-порталу електронних послуг);».
-11- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)
У статті 1 проекту Закону, у визначенні
термінів: - «електронна публічна послуга»
слова «або без подання такої заяви (звернення,
запиту)» видалити;
-12- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202), Н.д.
Васильєв І. С. (р.к. №359), Н.д. Крячко М.
В. (р.к. №60), Н.д. Ларін С. М. (р.к. №132),
Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124), Н.д. Рудик
К. О. (р.к. №211), Н.д. Соха Р. В. (р.к. №281),
Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89), Н.д. Чернєв
Є. В. (р.к. №26), Н.д. Штепа С. С. (р.к.
№283)
Пункт 2 частини першої статті 1 викласти
у такій редакції:
"2) електронна публічна послуга – послуга,
що надається органами державної влади,
органами
місцевого
самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями,
які перебувають в їх управлінні, у тому числі
адміністративна послуга (у тому числі в
автоматичному режимі), яка надається з
використанням
інформаційнотелекомунікаційних систем на підставі заяви
(звернення, запиту), поданої у електронній
формі з використанням інформаційнотелекомунікаційних систем (у тому числі з
використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг) або без подання
такої заяви (звернення, запиту);"
-13- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)
Пункт 3 частини першої статті 1 викласти
в такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

(звернення, запиту), поданої у електронній
формі з використанням інформаційнотелекомунікаційних систем (у тому числі з
використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг) або без подання
такої заяви (звернення, запиту);
Відхилено

Враховано

Народні
депутати
України
члени
Комітету

Враховано редакційно

3) електронне відображення інформації,
що міститься у документах, - відображення
інформації, що міститься у документах,
сформоване
засобами
інформаційно-

5

№

9

Редакція, прийнята в першому читанні

3) електронний підпис, що базується на
кваліфікованому сертифікаті електронного
підпису - удосконалений електронний підпис,
що базується на кваліфікованому сертифікаті
електронного підпису, або кваліфікований
електронний підпис, створені відповідно до
вимог Закону України “Про електронні
довірчі послуги”;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

"3) електронне відображення інформації,
що міститься у документах - відображення
інформації, що міститься у документах,
сформоване
засобами
національних
електронних інформаційних ресурсів (у тому
числі Єдиним державним веб-порталом
електронних
послуг)
у
порядку,
встановленому законами або актами Кабінету
Міністрів України;"
-14- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано

Пункт 4 частини першої статті 1 викласти
в такій редакції:
"4) електронний підпис, що базується на
кваліфікованому сертифікаті електронного
підпису - удосконалений електронний підпис,
що базується на кваліфікованому сертифікаті
електронного підпису, або кваліфікований
електронний підпис, створені відповідно до
вимог Закону України “Про електронні
довірчі послуги;"
-15- Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55)

Відхилено

Пункт 3) частини 1 статті 1 законопроекту
викласти у наступній редакції:
"3) електронний підпис, що базується на
кваліфікованому сертифікаті електронного
підпису - удосконалений електронний
підпис, який створений відповідно до вимог
Закону України «Про електронні довірчі
послуги»
з
використанням
засобу
кваліфікованого електронного підпису і
базується на кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа;";
-16- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

телекомунікаційних систем (у тому числі
Єдиним
державним
веб-порталом
електронних
послуг)
у
порядку,
встановленому законом або актом Кабінету
Міністрів України;

4) електронний підпис, що базується на
кваліфікованому сертифікаті електронного
підпису, - удосконалений електронний підпис,
що базується на кваліфікованому сертифікаті
електронного підпису, або кваліфікований
електронний підпис, створені відповідно до
вимог Закону України “Про електронні
довірчі послуги";

У підпункті 3 частини першої статті 1
Проекту Закону слова «удосконалений
електронний підпис, що базується на
кваліфікованому сертифікаті електронного
підпису, або кваліфікований електронний
підпис, створені відповідно до вимог Закону
України «Про електронні довірчі послуги»
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№

10

11

Редакція, прийнята в першому читанні

4) комплексна електронна публічна
послуга - електронна публічна послуга, у
результаті якої суб’єкту звернення на підставі
однієї заяви (звернення, запиту) на отримання
декількох публічних послуг одним або
декількома суб’єктами надання публічної
послуги або в автоматичному режимі
програмними
засобами
національних
електронних інформаційних ресурсів (у тому
числі з використанням Єдиного державного
вебпорталу електронних послуг) надаються
декілька електронних публічних послуг;

5) отримувач послуги - суб'єкт звернення,
інша особа крім державних органів та органів
місцевого
самоврядування,
державних,
комунальних підприємств, яка отримала
публічну послугу (електронну публічну
послугу) без подання відповідної заяви
(звернення, запиту);

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

замінити
словами
«удосконалений
електронний підпис, який створюється з
використанням
засобу
кваліфікованого
електронного підпису і базується на
кваліфікованому сертифікаті відкритого
ключа».
-17- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано редакційно

Пункт 5 частини першої статті 1 викласти
в такій редакції:
"5) комплексна електронна публічна
послуга - електронна публічна послуга, у
результаті якої суб’єкту звернення на підставі
однієї заяви (звернення, запиту) на отримання
декількох електронних публічних послуг
одним або декількома суб’єктами надання
публічних (електронних публічних) послуг
або в автоматичному режимі програмними
засобами
національних
електронних
інформаційних ресурсів (у тому числі з
використанням
Єдиного
державного
вебпорталу електронних послуг) надаються
декілька електронних публічних послуг;"
-18- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Відхилено

Пункт 6 частини першої статті 1 викласти
в такій редакції:
"6) отримувач послуги - суб'єкт звернення,
інша особа крім органів державної влади та
органів
місцевого
самоврядування,
державних, комунальних підприємств, яка
отримала публічну (електронну публічну)
послугу без подання відповідної заяви
(звернення, запиту);"
-19- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

5) комплексна електронна публічна
послуга - електронна публічна послуга, у
результаті якої суб’єкту звернення на підставі
однієї заяви (звернення, запиту) на отримання
декількох електронних публічних послуг
одним або декількома суб’єктами надання
публічних (електронних публічних) послуг
або в автоматичному режимі програмними
засобами інформаційно-телекомунікаційних
систем (у тому числі з використанням
Єдиного
державного
веб-порталу
електронних послуг) надаються декілька
електронних публічних послуг;

пункт 5 частини 1 статті 1 законопроекту
викласти в такій редакції:
«5) отримувач послуги - суб'єкт звернення,
який отримав публічну послугу (електронну
публічну послугу), або інша особа, крім
державних органів та органів місцевого
самоврядування, державних, комунальних
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№

12

Редакція, прийнята в першому читанні

6) публічна послуга - адміністративна
послуга, послуга з видачі документів
дозвільного характеру, ліцензій, на які не
поширюється дія Закону України “Про
адміністративні послуги”, послуга, пов’язана
з
оформленням
державної
соціальної
допомоги, послуга, що надається суб’єктом
надання публічної послуги за заявою
(зверненням, запитом) суб’єкта звернення або
без такого звернення, і спрямована на набуття,
зміну чи припинення прав та/або обов’язків
суб’єкта звернення;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

підприємств, яка отримала публічну послугу
(електронну публічну послугу) без подання
відповідної заяви (звернення, запиту);»
-20- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

Пункт 5 частини першої статті
виключити.
-21- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1

5) отримувач послуги - суб’єкт звернення,
який отримав електронну послугу без
подання відповідної заяви (звернення,
запиту);
-22- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Враховано частково

У статті 1 проекту Закону, у визначенні
термінів: - «отримувач послуги» слова «без
подання відповідної заяви (звернення,
запиту)» видалити;
-23- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано редакційно

Пункт 7 частини першої статті 1 викласти
в такій редакції:
"7) публічна послуга - це юридично або
соціально значима дія суб'єкта надання
публічної (електронної публічної) послуги, у
тому числі під час надання адміністративної
послуги, послуги з видачі документів
дозвільного характеру, ліцензій та інших
документів, на які не поширюється дія Закону
України "Про адміністративні послуги",
послуги пов'язаної з оформленням державної
соціальної допомоги, за заявою (зверненням,
запитом) суб'єкта звернення або без такого
звернення, в тому числі надані у
автоматичному режимі, за результатом якої
набуваються, змінюються чи припиняються
права та/або обов'язки суб'єкта звернення;"
-24- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Пункт 6 частини першої статті
виключити.
-25- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

6) публічна послуга - юридично або
соціально значуща дія суб'єкта надання
публічної (електронної публічної) послуги, у
тому числі адміністративна послуга, за заявою
(зверненням, запитом) суб'єкта звернення або
без такого звернення, у результаті якої
набуваються, змінюються чи припиняються
права та/або обов'язки суб'єкта звернення,
надаються відповідні матеріальні та/або
нематеріальні блага суб'єкту звернення;

1

8

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

6) Публічна послуга – адміністративна
послуга, а також послуга, що надається
державними
та
комунальними
підприємствами, установами, організаціями,
іншими уповноваженими законом суб’єктами;
-26- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Відхилено

У статті 1 проекту Закону, у визначенні
термінів: - «публічна послуга» слова «або без
такого звернення» видалити.
-27- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Відхилено

У статті 1 проекту Закону, термін
«публічна послуга» викласти у такій
редакції»: «публічна послуга - послуга з
видачі документів дозвільного характеру,
ліцензій, інші послуги, на які не поширюється
дія Закону України “Про адміністративні
послуги”, послуга, пов’язана з оформленням
державної соціальної допомоги, послуга, що
надається суб’єктом надання публічної
послуги за заявою (зверненням, запитом)
суб’єкта звернення, спрямована на набуття,
зміну чи припинення прав та/або обов’язків
суб’єкта звернення;»
-28- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202), Н.д.
Васильєв І. С. (р.к. №359), Н.д. Крячко М.
В. (р.к. №60), Н.д. Ларін С. М. (р.к. №132),
Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124), Н.д. Рудик
К. О. (р.к. №211), Н.д. Соха Р. В. (р.к. №281),
Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89), Н.д. Чернєв
Є. В. (р.к. №26), Н.д. Штепа С. С. (р.к.
№283)
Пункт шостий частини 1 статті 1 викласти
в такій редакції:
"6) публічна послуга - це юридично або
соціально значима дія суб'єкта надання
публічної (електронної публічної) послуги, у
тому числі адміністративна послуга, за заявою
(зверненням, запитом) суб'єкта звернення або
без такого звернення, за результатом якої
набуваються, змінюються чи припиняються
права та/або обов'язки суб'єкта звернення,

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Народні
депутати
України
члени
Комітету

9

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

13

надаються відповідні матеріальні та/або
нематеріальні блага суб'єкту звернення;"
-29- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано

14

Пункт 8 частини першої статті 1 викласти
в такій редакції:
"8) подія, яка є підставою для надання
публічної (електронної публічної) послуги, –
життєва ситуація, настання якої є безумовною
підставою для надання публічної (електронної
публічної) послуги, перелік яких визначається
Кабінетом Міністрів України;"
-30- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

7) подія, що є підставою для надання
публічної (електронної публічної) послуги, –
життєва ситуація, настання якої є безумовною
підставою для надання публічної (електронної
публічної) послуги, перелік яких визначається
Кабінетом Міністрів України;

Враховано

Пункт 9 частини першої статті 1 викласти
в такій редакції:
"9) принцип надання публічної послуги
(електронної
публічної
послуги)
за
замовчуванням – принцип, згідно з яким
суб’єкт надання публічних (електронних
публічних) послуг надає, крім випадків,
визначених законом або Кабінетом Міністрів
України, електронні публічні послуги без
одержання від органів державної влади,
органів
місцевого
самоврядування,
державних реєстраторів, суб’єктів державної
реєстрації, державних та комунальних
підприємств, установ та організацій у порядку
та випадках, визначених законодавством,
відомостей та/або документів (крім судових
рішень
та
виконавчих
документів),
необхідних для надання відповідної публічної
(електронної публічної) послуги, за умови, що
такі органи, посадові особи, підприємства,
установи та організації у встановлений
законодавством строк не направили до
суб’єкта надання публічної (електронної
публічної) послуги такі відомості або
документи;"
-31- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

8)
принцип
надання
публічної
(електронної
публічної)
послуги
за
замовчуванням – принцип, згідно з яким
суб’єкт надання публічних (електронних
публічних) послуг надає, крім випадків,
визначених законом або Кабінетом Міністрів
України, електронні публічні послуги без
одержання від органів державної влади,
органів
місцевого
самоврядування,
державних реєстраторів, суб’єктів державної
реєстрації, державних та комунальних
підприємств, установ та організацій у порядку
та випадках, визначених законодавством,
відомостей та/або документів (крім судових
рішень
та
виконавчих
документів),
необхідних для надання відповідної публічної
(електронної публічної) послуги, за умови що
такі органи, посадові особи, підприємства,
установи та організації у встановлений
законодавством строк не направили до
суб’єкта надання публічної (електронної
публічної) послуги такі відомості або
документи;

Відхилено

7) принцип мовчазної згоди – принцип,
згідно з яким суб’єкт надання публічної
послуги надає, крім випадків, визначених
Кабінетом Міністрів України, електронні
публічні послуги без одержання від
державних органів, органів місцевого
самоврядування, державних реєстраторів,
суб’єктів державної реєстрації, державних та
комунальних підприємств, установ та
організацій у порядку та випадках,
визначених
законодавством,
відомостей
та/або документів (крім судових рішень та
виконавчих документів), необхідних для
надання відповідної електронної публічної
послуги, за умови, що такі органи, посадові
особи, підприємства, установи та організації у
встановлений законодавством строк не
направили до суб’єкта надання публічної
послуги такі відомості або документи;

Пункт 7
виключити.

частини

першої

статті

1

10

№

15

16

17

Редакція, прийнята в першому читанні

8)
система
електронної
взаємодії
електронних ресурсів — інформаційнотелекомунікаційна система, яка на основі
єдиних правил та протоколів обміну даними
забезпечує передачу інформації та/або даних
між
національними
електронними
інформаційними ресурсами;

9) суб’єкт звернення - фізична особа,
фізична особа - підприємець, юридична особа,
крім державних органів та органів місцевого
самоврядування, державних, комунальних
підприємств, інша особа, яка звертається за
отриманням публічної послуги;

10) суб’єкт надання публічної послуги державний
орган,
орган
місцевого
самоврядування,
їх
посадові
особи,
державний реєстратор, суб’єкт державної
реєстрації,
державні,
комунальні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

-32- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

Відхилено

пункт 7 частини 1 статті 1 законопроекту
виключити.
-33- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано редакційно

Пункт 10 частини першої статті 1 викласти
в такій редакції:
"10) система електронної взаємодії
електронних ресурсів — інформаційнокомунікаційна система, яка на основі єдиних
правил та протоколів обміну даними
забезпечує передачу інформації та/або даних
між
національними
електронними
інформаційними ресурсами;"
-34- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

9)
система
електронної
взаємодії
електронних ресурсів — інформаційнотелекомунікаційна система, яка на основі
єдиних правил та протоколів обміну даними
забезпечує передачу інформації та/або даних
між
інформаційно-телекомунікаційними
системами;

Враховано редакційно

Пункт 11 частини першої статті 1 викласти
в такій редакції:
"11) суб’єкт звернення - фізична особа,
фізична особа - підприємець, юридична особа,
крім органів державної влади та органів
місцевого
самоврядування,
державних,
комунальних підприємств, інша особа, яка
звертається
за
отриманням
публічної
(електронної публічної) послуги;"
-35- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

10) суб’єкт звернення - фізична особа,
фізична особа - підприємець, юридична особа,
інша особа, яка звертається за отриманням
публічної (електронної публічної) послуги;

Враховано частково

Пункт 9 частини першої статті 1 викласти
у такій редакції:
«9) суб’єкт звернення - фізична особа,
юридична особа, яка звертається за
отриманням електронної публічної послуги;».
-36- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Враховано редакційно

9) суб’єкт звернення - фізична особа,
фізична особа - підприємець, юридична
особа, інша особа, яка звертається за
отриманням (електронної) послуги;
-37- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано редакційно

Частину першу статті 1 доповнити новим
пунктом 12 такого змісту:
"12)
суб’єкт
надання
публічних
(електронних публічних) послуги – орган

11) суб’єкт надання публічної (електронної
публічної) послуги – орган державної влади,
орган місцевого самоврядування, їх посадові
особи, державні, комунальні підприємства,
установи, організації та інші суб’єкти,

11

№

18

19

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

підприємства, установи, організації та інші
суб’єкти, уповноважені відповідно до
законодавства надавати публічні послуги.

державної
влади,
орган
місцевого
самоврядування,
їх
посадові
особи,
державний реєстратор, суб’єкт державної
реєстрації,
державні,
комунальні
підприємства, установи, організації та інші
суб’єкти, уповноважені відповідно до
законодавства надавати публічні (електронні
публічні) послуги.".
-38- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано частково

У підпункті 10 частини першої статті 1
слова «суб’єкт надання публічної послуги»
замінити
словами
«суб’єкт
надання
електронної публічної послуги».
-39- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Відхилено

У статті 1 проекту Закону, у визначенні
терміну «суб’єкт надання публічної послуги»
слово «законодавства» замінити словом
«закону».
-40- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

11) подія, яка є підставою для надання
публічної послуги, – життєва ситуація,
настання якої є безумовною підставою для
надання публічної послуги, перелік яких
визначається Кабінетом Міністрів України.
2. Інші терміни вживаються в цьому Законі
у таких значеннях:

Пункт 11
виключити.

частини

першої

статті

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

уповноважені відповідно до законодавства
надавати публічні (електронні публічні)
послуги.

1

-41- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Частину другу статті 1 викласти у такій
редакції:
«2. Інші терміни вживаються у значеннях,
наведених у законах України «Про
адміністративні послуги», «Про електронні
довірчі послуги», «Про основні засади
забезпечення кібербезпеки України», інших
законодавчих актах України.».
-42- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202), Н.д.
Васильєв І. С. (р.к. №359), Н.д. Крячко М.
В. (р.к. №60), Н.д. Ларін С. М. (р.к. №132),
Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124), Н.д. Рудик
К. О. (р.к. №211), Н.д. Соха Р. В. (р.к. №281),
Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89), Н.д. Чернєв
Є. В. (р.к. №26), Н.д. Штепа С. С. (р.к.
№283)

Враховано редакційно

2. Інші терміни вживаються у цьому Законі
у значеннях, наведених у законах України
«Про адміністративні послуги», «Про
електронні довірчі послуги», «Про захист
інформації
в
інформаційнотелекомунікаційних
системах»,
«Про
інформацію», інших законодавчих актах
України.

Враховано

12

№

20
21

22

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Частину другу статті 1 викласти в такій
редакції:
"Інші терміни вживаються у значеннях,
наведених у законах України «Про
адміністративні послуги», «Про електронні
довірчі послуги», «Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах
», «Про інформацію», інших законодавчих
актах України."

Народні
депутати
України
члени
Комітету

-43- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

термін “адміністративна послуга” - у
значенні, наведеному у Законі України “Про
адміністративні послуги”;
терміни
“електронна
ідентифікація”,
“кваліфікований електронний підпис” - у
значеннях, наведених у Законі України “Про
електронні довірчі послуги”;
термін
“національні
електронні
інформаційні ресурси” - у значенні,
наведеному у Законі України “Про основні
засади забезпечення кібербезпеки України”;

23

Частину другу статті 1 доповнити новим
абзацом такого змісту:
"термін “документ” - у значенні,
наведеному у Законі України “Про
інформацію"."
24
25

26

Стаття 2. Сфера дії закону
Дія цього Закону поширюється на
суспільні відносини, пов’язані з наданням
електронних публічних послуг, публічних
послуг.

Стаття 3. Законодавство у сфері надання

Стаття 2. Сфера дії Закону
-44- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано

абзац другий статті 2 викласти в такій
редакції:
"Дія цього Закону поширюється на
суспільні відносини, пов’язані з наданням
публічних (електронних публічних) послуг.".
-45- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

У частині першій статті 2 після слів
«пов’язані з наданням електронних публічних
послуг» слова та знак «, публічних послуг»
виключити.
-46- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано редакційно

1. Дія цього Закону поширюється на
суспільні відносини, пов’язані з наданням
публічних (електронних публічних) послуг.

Стаття 3. Законодавство у сфері надання

13

№

Редакція, прийнята в першому читанні

електронних публічних послуг

27

28

29

30

31

1. Законодавство у сфері надання
електронних публічних послуг складається
з Конституції України, цього та інших
законів, прийнятих відповідно до них
нормативно-правових актів, що регулюють
відносини у сфері надання публічних послуг.

2. Якщо міжнародним договором України,
який набрав чинності в установленому
порядку, встановлені інші правила, ніж
передбачені законодавством України у сфері
надання електронних публічних послуг,
застосовуються
правила
міжнародного
договору.

Стаття 4. Державна політика у сфері
надання електронних публічних послуг

1. Державна політика у сфері надання
електронних публічних послуг базується на
принципах:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Назву статті 3 викласти в наступній
редакції:
"Стаття 3. Законодавство у сфері надання
публічних (електронних публічних)"
-47- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

публічних (електронних публічних) послуг

Враховано

Частину 1 статті 3 викласти в такій
редакції:
"1. Законодавство у сфері надання
публічних (електронних публічних) послуг
складається з Конституції України, цього та
інших законів, прийнятих відповідно до них
нормативно-правових актів, що регулюють
відносини у сфері надання публічних
(електронних публічних) послуг".
-48- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

1. Законодавство у сфері надання
публічних (електронних публічних) послуг
складається з Конституції України, цього
Закону, інших законів України, прийнятих
відповідно до них нормативно-правових актів,
що регулюють відносини у сфері надання
публічних (електронних публічних) послуг.

Враховано

Частину 2 статті 3 викласти в такій
редакції:
"2. Якщо міжнародним договором
України,
який
набрав
чинності
в
установленому порядку, встановлені інші
правила, ніж передбачені законодавством
України у сфері надання публічних
(електронних
публічних)
послуг,
застосовуються
правила
міжнародного
договору.".
-49- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

2. Якщо міжнародним договором України,
який набрав чинності в установленому
порядку, встановлені інші правила, ніж
передбачені законодавством України у сфері
надання публічних (електронних публічних)
послуг,
застосовуються
правила
міжнародного договору.

Враховано

Назву статті 4 викласти в наступній
редакції:
"Стаття 4. Державна політика у сфері
надання публічних (електронних публічних)
послуг"
-50- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Стаття 4. Державна політика у сфері
надання публічних (електронних публічних)
послуг

Враховано

Частину першу статті 4 викласти в
наступній редакції:
"1. Державна політика у сфері надання
публічних (електронних публічних) послуг
базується на принципах:"
-51- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

1. Державна політика у сфері надання
публічних (електронних публічних) послуг
базується на принципах:

Враховано

1) верховенства права;

14

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Частину першу статті 4 доповнити
пунктом 1 такого змісту:
«1) верховенства права;».
-52- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

32

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2) рівності перед законом;

Частину першу статті 4 доповнити
пунктом 2 такого змісту:
«2) рівності перед законом;».
У зв’язку з цим пункти 1-11 вважати
відповідно пунктами 3-13.
33

1) відкритості;

3) відкритості;

34

2) прозорості;

4) прозорості;

35

3) багаторазовості використання;

5) багаторазовості використання;

36
37

4)
технологічної
нейтральності
портативності даних;
5) орієнтованості на громадян;

і

6)
технологічної
нейтральності
портативності даних;
7) орієнтованості на громадян;

38

6) інклюзивності та доступності;

8) інклюзивності та доступності;

39

7) безпечності та конфіденційності;

9) безпечності та конфіденційності;

40

8) підтримки прийняття рішень;

10) підтримки прийняття рішень;

41

9) адміністративного спрощення ;

11) адміністративного спрощення;

42

10) збереження інформації;

12) збереження інформації;

43
44

11)
оцінювання
ефективності
та
результативності.
Стаття
5.
Особливості
надання
публічних послуг

-53- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано

Назву статті 5 викласти в наступній
редакції:
"Стаття 5. Особливості надання публічних
(електронних публічних) послуг"
-54- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано частково

Назву статті 5 після слова «надання»
доповнити словом «електронних».
-55- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Враховано частково

і

13)
оцінювання
ефективності
та
результативності.
Стаття 5. Особливості надання публічних
(електронних публічних) послуг

Статтю 5 викласти в такій редакції:
«Стаття 5. Особливості надання публічних
(електронних публічних) послуг
1. У разі якщо законодавством для
отримання
публічної
(електронної
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

публічної) послуги вимагається подання
документів та/або інформації, що міститься
в
національних
електронних
інформаційних ресурсах, такі документи
та/або інформація не подаються, а у заяві
(зверненні, запиті) про надання публічної
(електронної
публічної)
послуги
вказуються відомості, необхідні для
надання такої послуги.
У такому випадку документи та/або
інформація,
необхідні
для
надання
відповідної
публічної
(електронної
публічної) послуги, отримуються суб'єктом
надання
публічних
(електронних
публічних) послуг без участі суб’єкта
звернення на підставі поданих у заяві
(зверненні, запиті) відомостей шляхом
доступу суб’єкта надання публічних
(електронних
публічних)
послуг
до
відповідних національних електронних
інформаційних
ресурсів
або
в
автоматичному
режимі
у
порядку
електронної
інформаційної
взаємодії
національних електронних інформаційних
ресурсів через систему електронної
взаємодії цих ресурсів у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
2. У разі якщо законодавством для
отримання
публічної
(електронної
публічної) послуги вимагається подання
документів та/або інформації, що не
міститься в національних електронних
інформаційних
ресурсах,
але
видані/створені
або
перебувають
у
володінні та/або розпорядженні суб’єкта
надання
публічних
(електронних
публічних)
послуг,
інших
органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних реєстраторів,
суб’єктів державної реєстрації, державних
та комунальних підприємств, установ та
організацій,
такі
документи
та/або
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інформація не подаються, а у заяві
(зверненні, запиті) про надання публічної
(електронної
публічної)
послуги
вказуються відомості, необхідні для
надання публічної (електронної публічної)
послуги, або до такої заяви додаються копії
відповідних
документів,
засвідчені
підписом суб’єкта звернення.
У такому випадку суб’єкт надання
публічних (електронних публічних) послуг
або
програмні
засоби
відповідного
національного
електронного
інформаційного ресурсу в автоматичному
режимі надсилають до суб’єкта, який видав
документ (правонаступнику або в разі його
відсутності суб’єкту, який забезпечує
надання відповідної публічної (електронної
публічної)
послуги,
відповідному
державному нотаріальному архіву), запит
щодо
підтвердження
видачі
такого
документу та/або достовірності відомостей
через систему електронної взаємодії
електронних ресурсів.
Суб'єкт,
який
видав
документ
(правонаступник або в разі відсутності
правонаступника
–
суб’єкт,
який
забезпечує надання відповідної публічної
(електронної публічної) послуги), протягом
трьох робочих днів з дня отримання запиту
щодо підтвердження видачі відповідного
документу та/або достовірності відомостей
підтверджує
або
заперечує
видачу
відповідного
документа
та/або
достовірності відомостей з використанням
системи електронної взаємодії електронних
ресурсів або відповідного національного
електронного інформаційного ресурсу. У
разі якщо протягом трьох робочих днів
відомості
про
підтвердження
або
заперечення видачі відповідного документа
та/або
достовірності
відомостей
не
отримано, суб’єкт надання публічних
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(електронних публічних) послуг надає
публічну (електронну публічну) послугу з
урахуванням принципу надання публічної
(електронної
публічної)
послуги
за
замовчуванням, крім випадків прямо
визначених законом або актами Кабінету
Міністрів України. Порядком надання
відповідної
публічної
(електронної
публічної) послуги можуть передбачатись
інші механізми верифікації документа
та/або достовірності відомостей.
3. У разі якщо законодавством для
отримання
публічної
(електронної
публічної) послуги вимагається подання
документів в паперовій формі, такі
документи можуть надаватися у формі
електронних відображень інформації, що
міститься у даних документах, засобами
національних електронних інформаційних
ресурсів (у тому числі Єдиним державним
вебпорталом електронних послуг).
4. Держателі національних електронних
інформаційних
ресурсів
зобов’язані
забезпечити доступ суб’єктів надання
публічних (електронних публічних) послуг
до документів та/або інформації, необхідної
для
надання
відповідної
публічної
(електронної публічної) послуги, яка
міститься у відповідних національних
електронних інформаційних ресурсах.
Доступ до національних електронних
інформаційних ресурсів надається на
безоплатній основі.
Перелік національних електронних
інформаційних ресурсів або їх складових
частин, до яких не може бути надано доступ
суб’єктам надання публічних (електронних
публічних)
послуг,
затверджується
Кабінетом Міністрів України.
Відмова у наданні доступу до документів
та/або інформації, необхідної для надання
відповідної
публічної
(електронної
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№

45

46

Редакція, прийнята в першому читанні

1. У разі якщо закон для отримання
публічної
послуги
вимагає
подання
документів та/або інформації, що міститься в
національних електронних інформаційних
ресурсах, такі документи та/або інформація не
подаються, а у заяві (зверненні, запиті) про
надання публічної послуги вказуються
відомості, необхідні для надання публічної
послуги.

У такому випадку документи та/або
інформація, необхідні для надання відповідної
публічної послуги, отримуються суб'єктом
надання публічної послуги без участі суб’єкта
звернення на підставі поданих у заяві
(зверненні, запиті) відомостей шляхом
доступу суб’єкта надання публічної послуги

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

публічної) послуги, яка міститься у
відповідних національних електронних
інформаційних ресурсах, забороняється,
крім випадків визначених абзацом другим
цієї частини.
5. Перелік електронних послуг, на які
поширюються
вимоги
цієї
статті,
визначається законом, який регулює
суспільні
відносини
щодо
надання
відповідної адміністративної послуги.».
-56- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано редакційно

Абзац перший частини першої статті 5
викласти в наступній редакції:
"1. У разі якщо законодавством для
отримання публічної (електронної публічної)
послуги вимагається подання документів
та/або
інформації,
що
міститься
в
національних електронних інформаційних
ресурсах, такі документи та/або інформація не
подаються, а у заяві (зверненні, запиті) про
надання публічної (електронної публічної)
послуги вказуються відомості, необхідні для
надання такої послуги."
-57- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

1. Суб’єкт надання публічних послуг
(електронних публічних послуг) не може
вимагати від отримувача послуги надання
документів та/або інформації, що містяться в
національних електронних інформаційних
ресурсах, а у заяві (зверненні, запиті) про
надання публічної (електронної публічної)
послуги вказуються відомості, необхідні для
надання такої послуги.
-58- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано редакційно

Абзац другий частини першої статті 5
викласти в наступній редакції:
"У такому випадку документи та/або
інформація, необхідні для надання відповідної
публічної (електронної публічної) послуги,
отримуються суб'єктом надання публічних

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. У разі якщо законодавством для
отримання публічної (електронної публічної)
послуги вимагається подання документів
та/або
інформації,
що
міститься
в
інформаційно-телекомунікаційних системах,
такі документи та/або інформація не
подаються, а в заяві (зверненні, запиті) про
надання публічної (електронної публічної)
послуги зазначаються відомості, необхідні
для надання такої послуги.

У такому випадку документи та/або
інформація, необхідні для надання відповідної
публічної (електронної публічної) послуги,
отримуються суб'єктом надання публічних
(електронних публічних) послуг без участі
суб’єкта звернення, на підставі зазначених у
заяві (зверненні, запиті) відомостей шляхом

19

№

47

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

до відповідних національних електронних
інформаційних ресурсів або в автоматичному
режимі у порядку електронної інформаційної
взаємодії
національних
електронних
інформаційних ресурсів через систему
електронної взаємодії цих ресурсів у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.

(електронних публічних) послуг без участі
суб’єкта звернення на підставі поданих у заяві
(зверненні, запиті) відомостей шляхом
доступу
суб’єкта
надання
публічних
(електронних
публічних)
послуг
до
відповідних
національних
електронних
інформаційних ресурсів або в автоматичному
режимі у порядку електронної інформаційної
взаємодії
національних
електронних
інформаційних ресурсів через систему
електронної взаємодії цих ресурсів у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України."
-59- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац другий частини першої статті 5
доповнити словами: «а також шляхом
звернення з відповідними запитами до
уповноважених суб’єктів, які володіють
документами або інформацією, необхідними
для надання електронної публічної послуги».
-60- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано редакційно

2. У разі якщо закон для отримання
публічної
послуги
вимагає
подання
документів та/або інформації, що не міститься
в національних електронних інформаційних
ресурсах,
але
видані/створені
або
перебувають
у
володінні
та/або
розпорядженні суб’єкта надання публічної
послуги, інших державних органів, органів
місцевого
самоврядування,
державних
реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації,
державних та комунальних підприємств,
установ та організацій, такі документи та/або
інформація не подаються, а у заяві (зверненні,
запиті) про надання публічної послуги
вказуються відомості, необхідні для надання
публічної послуги, або до такої заяви
додаються копії відповідних документів,
засвідчені підписом суб’єкта звернення.

Абзац перщий частини другої статті 5
викласти в наступній редакції:
"2. У разі якщо законодавством для
отримання публічної (електронної публічної)
послуги вимагається подання документів
та/або інформації, що не міститься в
національних електронних інформаційних
ресурсах,
але
видані/створені
або
перебувають
у
володінні
та/або
розпорядженні суб’єкта надання публічних
(електронних публічних) послуг, інших
органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних реєстраторів,
суб’єктів державної реєстрації, державних та
комунальних підприємств, установ та
організацій, такі документи та/або інформація
не подаються, а у заяві (зверненні, запиті) про
надання публічної (електронної публічної)
послуги вказуються відомості, необхідні для
надання публічної (електронної публічної)
послуги, або до такої заяви додаються копії

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

доступу
суб’єкта
надання
публічних
(електронних
публічних)
послуг
до
відповідних
інформаційнотелекомунікаційних
систем
або
в
автоматичному режимі шляхом електронної
інформаційної
взаємодії
інформаційнотелекомунікаційних систем через систему
електронної взаємодії цих систем у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.

2. У разі якщо законодавством для
отримання публічної (електронної публічної)
послуги вимагається подання документів
та/або інформації, що не міститься в
інформаційно-телекомунікаційних системах,
які видані/створені або перебувають у
володінні та/або користуванні, та/або
розпорядженні суб’єкта надання публічних
(електронних публічних) послуг, інших
органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних реєстраторів,
суб’єктів державної реєстрації, державних та
комунальних підприємств, установ та
організацій, такі документи та/або інформація
не подаються, а в заяві (зверненні, запиті) про
надання публічної (електронної публічної)
послуги зазначаються відомості, необхідні
для надання такої послуги, або до такої заяви
додаються копії відповідних документів,
засвідчені підписом суб’єкта звернення.
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відповідних документів, засвідчені підписом
суб’єкта звернення."
-61- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

Враховано редакційно

абзац перший частини 2 статті 5
законопроекту викласти в такій редакції:
«2. У разі якщо для отримання публічної
послуги відповідно до законодавства існує
вимога подання документів та/або інформації,
що не міститься в національних електронних
інформаційних ресурсах, які видані/створені
або перебувають у володінні та/або
користуванні та/або розпорядженні суб’єкта
надання публічної послуги, інших державних
органів, органів місцевого самоврядування,
державних реєстраторів, суб’єктів державної
реєстрації, державних та комунальних
підприємств, установ та організацій, такі
документи та/або інформація не подаються, а
у заяві (зверненні, запиті) про надання
публічної послуги вказуються відомості,
необхідні для надання публічної послуги, або
до такої заяви додаються копії відповідних
документів, засвідчені підписом суб’єкта
звернення.»
-62- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. Суб’єкт надання публічних послуг
(електронних публічних послуг) не може
вимагати від отримувача послуги надання
документів та/або інформації, що не містяться
в національних електронних інформаційних
ресурсах,
але
видані/створені
або
перебувають
у
володінні
та/або
розпорядженні суб’єкта надання публічних
(електронних публічних) послуг, інших
органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, органу влади Автономної
Республіки Крим, державних та комунальних
підприємств, установ та організацій, а у заяві
(зверненні, запиті) про надання публічної
(електронної публічної) послуги вказуються
відомості, необхідні для надання публічної
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48

49

Редакція, прийнята в першому читанні

У такому випадку суб’єкт надання
публічної послуги або програмні засоби
відповідного національного електронного
інформаційного ресурсу в автоматичному
режимі надсилають до суб’єкта, який видав
документ (правонаступнику або в разі його
відсутності суб’єкту, який забезпечує надання
відповідної публічної послуги, відповідному
державному нотаріальному архіву), запит
щодо підтвердження видачі такого документу
та/або достовірності відомостей через систему
електронної взаємодії електронних ресурсів.

Суб'єкт,

який

видав

документ

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

(електронної публічної) послуги, або до такої
заяви
додаються
копії
відповідних
документів, засвідчені підписом суб’єкта
звернення.
-63- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано редакційно

Абзац другий частини другої статті 5
викласти в наступній редакції:
"У такому випадку суб’єкт надання
публічних (електронних публічних) послуг
або
програмні
засоби
відповідного
національного електронного інформаційного
ресурсу в автоматичному режимі надсилають
до
суб’єкта,
який
видав
документ
(правонаступнику або в разі його відсутності
суб’єкту, який забезпечує надання відповідної
публічної (електронної публічної) послуги,
відповідному державному нотаріальному
архіву), запит щодо підтвердження видачі
такого документу та/або достовірності
відомостей через систему електронної
взаємодії електронних ресурсів."
-64- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

Враховано редакційно

абзац другий частини 2 статті 5
законопроекту викласти в такій редакції:
«У такому випадку суб’єкт надання
публічної послуги або програмні засоби
відповідного національного електронного
інформаційного ресурсу в автоматичному
режимі надсилають до особи (органу,
установи, організації), яка видала документ
(правонаступнику або в разі його відсутності
особи (органу, установи, організації), яка
забезпечує надання відповідної публічної
послуги,
відповідному
державному
нотаріальному
архіву),
запит
щодо
підтвердження видачі такого документу
та/або достовірності відомостей через систему
електронної взаємодії електронних ресурсів.»
-65- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У такому випадку суб’єкт надання
публічних (електронних публічних) послуг
або
програмні
засоби
відповідної
інформаційно-телекомунікаційної системи в
автоматичному режимі надсилають до
суб’єкта,
який
видав
документ
(правонаступнику, а в разі його відсутності суб’єкту, який забезпечує надання відповідної
публічної (електронної публічної) послуги,
відповідному державному нотаріальному
архіву), запит щодо підтвердження видачі
такого документа та/або достовірності
відомостей через систему електронної
взаємодії електронних ресурсів.

Суб'єкт,

який

видав

документ
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(правонаступник або в разі відсутності
правонаступника – суб’єкт, який забезпечує
надання відповідної публічної послуги),
протягом трьох робочих днів з дня отримання
запиту
щодо
підтвердження
видачі
відповідного документу та/або достовірності
відомостей підтверджує або заперечує видачу
відповідного документа та/або достовірності
відомостей
з
використанням
системи
електронної взаємодії електронних ресурсів
або відповідного національного електронного
інформаційного ресурсу. У разі якщо
протягом трьох робочих днів відомості про
підтвердження або заперечення видачі
відповідного документа та/або достовірності
відомостей не отримано, суб’єкт надання
публічної послуги надає публічну послугу з
урахуванням принципу мовчазної згоди, крім
випадків прямо визначених законом або
актами Кабінету Міністрів України. Порядком
надання відповідної публічної послуги
можуть передбачатись інші механізми
верифікації документа та/або достовірності
відомостей.

Абзац третій частини другої статті 5
викласти в наступній редакції:
"Суб'єкт,
який
видав
документ
(правонаступник або в разі відсутності
правонаступника – суб’єкт, який забезпечує
надання відповідної публічної (електронної
публічної) послуги), протягом трьох робочих
днів з дня отримання запиту щодо
підтвердження видачі відповідного документу
та/або достовірності відомостей підтверджує
або заперечує видачу відповідного документа
та/або
достовірності
відомостей
з
використанням системи електронної взаємодії
електронних ресурсів або відповідного
національного електронного інформаційного
ресурсу. У разі якщо протягом трьох робочих
днів відомості про підтвердження або
заперечення видачі відповідного документа
та/або достовірності відомостей не отримано,
суб’єкт надання публічних (електронних
публічних)
послуг
надає
публічну
(електронну публічну) послугу з урахуванням
принципу надання публічної (електронної
публічної) послуги за замовчуванням, крім
випадків прямо визначених законом або
актами Кабінету Міністрів України. Порядком
надання відповідної публічної (електронної
публічної) послуги можуть передбачатись
інші механізми верифікації документа та/або
достовірності відомостей."
-66- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Друге та третє речення абзацу третього
частини другої статті 5 виключити.
-67- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

(правонаступник, а в разі його відсутності –
суб’єкт, який забезпечує надання відповідної
публічної (електронної публічної) послуги),
протягом трьох робочих днів з дня отримання
запиту
щодо
підтвердження
видачі
відповідного документа та/або достовірності
відомостей підтверджує або заперечує видачу
відповідного документа та/або достовірність
відомостей
з
використанням
системи
електронної взаємодії електронних ресурсів
або
відповідної
інформаційнотелекомунікаційної системи. Якщо протягом
трьох робочих днів відповідт на запит щодо
підтвердження або заперечення видачі
відповідного документа та/або достовірність
відомостей не отримано, суб’єкт надання
публічних (електронних публічних) послуг
надає публічну (електронну публічну)
послугу з урахуванням принципу надання
публічної (електронної публічної) послуги за
замовчуванням, крім випадків, прямо
визначених законом або актом Кабінету
Міністрів України.
Порядком надання відповідної публічної
(електронної публічної) послуги можуть
передбачатися інші механізми верифікації
документа та/або достовірності відомостей.

абзац третій частини 2 статті 5
законопроекту викласти в такій редакції:
«Особа (орган, установа, організація), яка
видала документ (правонаступник або в разі
відсутності правонаступника – особа (орган,
установа, організація), яка забезпечує надання
відповідної публічної послуги), протягом
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

50

трьох робочих днів з дня отримання запиту
щодо підтвердження видачі відповідного
документу та/або достовірності відомостей
підтверджує
або
заперечує
видачу
відповідного документа та/або достовірності
відомостей
з
використанням
системи
електронної взаємодії електронних ресурсів
або відповідного національного електронного
інформаційного ресурсу. У разі якщо
протягом трьох робочих днів відомості про
підтвердження або заперечення видачі
відповідного документа та/або достовірності
відомостей не отримано, суб’єкт надання
публічної послуги надає публічну послугу в
порядку, встановленому законодавством для
надання відповідної публічної послуги.
Законодавством для надання відповідної
публічної послуги може встановлюватись
інший порядок верифікації документа та/або
достовірності відомостей.»
-68- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано редакційно

51

Абзац перший частини 3 статті 5 викласти
в наступній редакції:
"3. У разі якщо законодавством для
отримання публічної (електронної публічної)
послуги вимагається подання документів в
паперовій формі, такі документи можуть
надаватися у формі електронних відображень
інформації, що міститься у даних документах,
засобами
національних
електронних
інформаційних ресурсів (у тому числі Єдиним
державним
вебпорталом
електронних
послуг)."
-69- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

3. У разі якщо законодавством для
отримання публічної (електронної публічної)
послуги вимагається подання документів у
паперовій формі, такі документи можуть
подаватися
у
формі
електронного
відображення інформації, що міститься у
відповідному
документі,
засобами
інформаційно-телекомунікаційних систем (у
тому числі через Єдиний державний вебпорталом електронних послуг).

Враховано редакційно

4.
Держателі
інформаційнотелекомунікаційних систем з урахуванням
вимог та обмежень, встановлених законом,
зобов’язані забезпечити доступ суб’єктів
надання публічних (електронних публічних)
послуг до документів та/або інформації,
необхідних для надання відповідної публічної
(електронної публічної) послуги, які містяться

3. Держателі національних електронних
інформаційних
ресурсів
зобов’язані
забезпечити доступ суб’єктів надання
публічних послуг до документів та/або
інформації,
необхідної
для
надання
відповідної публічної послуги, яка міститься у
відповідних
національних
електронних
інформаційних ресурсах.

Частину 4 статті 5 викласти в наступній
редакції:
"4. Держателі національних електронних
інформаційних
ресурсів
зобов’язані
забезпечити доступ суб’єктів надання
публічних (електронних публічних) послуг до
документів та/або інформації, необхідної для
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52

53

54

Редакція, прийнята в першому читанні

Перелік
національних
електронних
інформаційних ресурсів або їх складових
частин, до яких не може бути надано доступ
суб’єктам
надання публічних
послуг,
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Відмова у наданні доступу до документів
та/або інформації, необхідної для надання
відповідної публічної послуги, яка міститься у
відповідних
національних
електронних
інформаційних ресурсах, забороняється, крім
випадків визначених абзацом другим цієї
частини.

4. Перелік публічних послуг, на які
поширюються
вимоги
цієї
статті,
визначається Кабінетом Міністрів України,

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

надання відповідної публічної (електронної
публічної) послуги, яка міститься у
відповідних
національних
електронних
інформаційних ресурсах."
-70- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

Абзац перший частини третьої статті 5
після
слів
«Держателі
національних
електронних
інформаційних
ресурсів»
доповнити знаками та словами «, з
урахуванням
вимог
та
обмежень,
встановлених законом,».
-71- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

у
відповідних
інформаційнотелекомунікаційних системах. Такий доступ
надається на безоплатній основі.

Абзац другий частини третьої статті 5
виключити.
-72- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац третій частини третьої статті 5
виключити.
-73- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202), Н.д.
Васильєв І. С. (р.к. №359), Н.д. Крячко М.
В. (р.к. №60), Н.д. Ларін С. М. (р.к. №132),
Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124), Н.д. Рудик
К. О. (р.к. №211), Н.д. Соха Р. В. (р.к. №281),
Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89), Н.д. Чернєв
Є. В. (р.к. №26), Н.д. Штепа С. С. (р.к.
№283)
Абзац третій частини 3 статті 5 викласти в
наступній редакції:
"Відмова у наданні доступу до документів
та/або інформації, необхідної для надання
відповідної публічної (електронної публічної)
послуги, яка міститься у відповідних
інформаційно-телекомунікаційних системах,
забороняється, крім випадків визначених
абзацом першим цієї частини."
-74- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)
Доповнити статтю 5 новою частиною
п'ятою такого змісту:

Відхилено

Враховано

Відмова у наданні доступу до документів
та/або інформації, необхідних для надання
відповідної публічної (електронної публічної)
послуги, які містяться у відповідних
інформаційно-телекомунікаційних системах,
забороняється, крім випадків, визначених
абзацом першим цієї частини.

Народні
депутати
України
члени
Комітету

Враховано редакційно

5. Перелік публічних (електронних
публічних) послуг, на які поширюються
вимоги цієї статті, визначається Кабінетом
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крім випадків якщо такі вимоги визначені
законом, який регулює надання відповідної
послуги.

"5. Перелік публічних (електронних
публічних) послуг, на які поширюються
вимоги цієї статті, визначається Кабінетом
Міністрів України, крім випадків якщо такі
вимоги визначені законом, який регулює
надання відповідної послуги.".
-75- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Міністрів України, крім випадків, якщо такі
вимоги визначені законом, що регулює
надання відповідної послуги.

Відхилено

Частину четверту статті 5 виключити
55

-76- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Відхилено

56

доповнити частину 4 статті 5 новим
абзацом в наступній редакції:
"Перелік
національних
електронних
інформаційних ресурсів або їх складових
частин, до яких не може бути надано доступ
суб’єктам надання публічних (електронних
публічних) послуг, затверджується Кабінетом
Міністрів України. Відмова у наданні доступу
до документів та/або інформації, необхідної
для
надання
відповідної
публічної
(електронної
публічної)
послуги,
яка
міститься у відповідних національних
електронних
інформаційних
ресурсах,
забороняється, крім випадків визначених
абзацом другим цієї частини."
-77- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано

Викласти назву статті 6 в наступній
редакції:
"Стаття 6. Подання документів суб’єктом
звернення особисто для надання публічних
(електронних
публічних)
послуг
та
встановлення особи суб’єкта звернення при їх
наданні"
-78- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Стаття 6. Подання документів для надання
публічних (електронних публічних) послуг
суб’єктом
звернення
особисто
та
встановлення особи звернення

Враховано редакційно

1. У разі якщо законодавством для
отримання публічної послуги вимагається
подання
суб'єктом
звернення
заяви
(звернення, запиту) та документів у паперовій
формі особисто, для надання електронних
публічних послуг належним дотриманням цієї
вимоги вважається подання таких документів

57

Стаття 6. Подання документів суб’єктом
звернення
особисто
для
надання
електронних
публічних
послуг
та
встановлення особи суб’єкта звернення при
їх наданні

1. У разі якщо закон для отримання
публічної послуги вимагає особистого
подання
суб'єктом
звернення
заяви
(звернення, запиту) та документів в паперовій
формі, належним дотриманням цієї вимоги
для надання електронних публічних послуг
вважається подання таких документів з

Частину 1 статті 6 викласти в наступній
редакції:
"1. У разі якщо законодавством для
отримання публічної (електронної публічної)
послуги вимагається особисте подання
суб'єктом звернення заяви (звернення, запиту)
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використанням відповідних національних
електронних
інформаційних
ресурсів,
оформлених
відповідно
до
вимог
законодавства
у
сфері
електронних
документів та електронного документообігу, а
також у сфері електронних довірчих послуг.

та документів в паперовій формі, належним
дотриманням цієї вимоги для надання
електронних публічних послуг вважається
подання таких документів з використанням
відповідних
національних
електронних
інформаційних ресурсів (у тому числі з
використанням
Єдиного
державного
вебпорталу електронних послуг), оформлених
відповідно до вимог законодавства у сфері
електронних документів та електронного
документообігу, а також у сфері електронних
довірчих послуг."
-79- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Частину першу статті 6 викласти у такій
редакції:
«1. Заява (звернення, запит) для
отримання електронної публічної послуги
подається
суб’єктом
звернення
(представником суб’єкта звернення) з
використанням
програмних
засобів
відповідних
національних
електронних
інформаційних ресурсів відповідно до вимог
законодавства
у
сфері
електронних
документів
та
електронного
документообігу.».
-80- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано редакційно

Частину 2 статті 6 викласти в наступній
редакції:
"2. У разі якщо законодавсвом для
отримання публічної (електронної публічної)
послуги вимагається встановлення фізичної
особи, яка подає документи в паперовій
формі, для надання електронних публічних
послуг належним дотриманням цієї вимоги
вважається електронна ідентифікація фізичної
особи, яка подає такі документи з
використанням електронного підпису, що
базується на кваліфікованому сертифікаті
електронного підпису."
-81- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

2. У разі якщо закон для отримання
публічної послуги вимагає встановлення
фізичної особи, яка подає документи в
паперовій формі, для надання електронних
публічних послуг належним дотриманням цієї
вимоги вважається електронна ідентифікація
фізичної особи, яка подає такі документи з
використанням електронного підпису, що
базується на кваліфікованому сертифікаті
електронного підпису.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

з використанням відповідних інформаційнотелекомунікаційних систем (у тому числі
через Єдиний державний веб-порталу
електронних послуг), оформлених відповідно
до вимог законодавства у сфері електронних
документів та електронного документообігу, а
також у сфері електронних довірчих послуг.

2. У разі якщо законодавством для
отримання публічної послуги вимагається
встановлення фізичної особи, яка подає
документи в паперовій формі, для надання
електронних публічних послуг належним
дотриманням
цієї
вимоги
вважається
електронна ідентифікація фізичної особи, яка
подає такі документи з використанням
електронного підпису, що базується на
кваліфікованому сертифікаті електронного
підпису.
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3. У разі якщо закон для отримання
публічної послуги вимагає встановлення
представника юридичної особи, яка подає
документи в паперовій формі, для надання
електронних публічних послуг належним
дотриманням цієї вимоги в електронній формі
вважається електронна ідентифікація фізичної
особи, яка подає такі документи з
використанням електронного підпису, що
базується на кваліфікованому сертифікаті
електронного підпису.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Частину другу статті 6 викласти у такій
редакції:
«2. Електронна ідентифікація фізичної
особи (у тому числі представника суб’єкта
звернення), яка подає заяву (звернення, запит)
для отримання електронної публічної
послуги, здійснюється з використанням
електронного підпису, що базується на
кваліфікованому сертифікаті електронного
підпису, в порядку, визначеному Законом
України «Про електронні довірчі послуги».
-82- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано редакційно

Частину 3 статті 6 викласти в наступній
редакції:
"3. У разі якщо законодавством для
отримання публічної (електронної публічної)
послуги вимагає встановлення представника
юридичної особи, яка подає документи в
паперовій формі, для надання електронних
публічних послуг належним дотриманням цієї
вимоги в електронній формі вважається
електронна ідентифікація фізичної особи, яка
подає такі документи з використанням
електронного підпису, що базується на
кваліфікованому сертифікаті електронного
підпису."
-83- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3. У разі якщо законодавством для
отримання публічної послуги вимагається
встановлення представника юридичної особи,
яка подає документи в паперовій формі, для
надання електронних публічних послуг
належним
дотриманням
цієї
вимоги
вважається електронна ідентифікація фізичної
особи, яка подає такі документи з
використанням електронного підпису, що
базується на кваліфікованому сертифікаті
електронного підпису.

Частину третю статті 6 виключити.
60

4. У разі якщо закон для отримання
публічної послуги вимагає встановлення
повноважень представника фізичної особи,
фізичної особи - підприємця або юридичної
особи та/або подання в паперовій формі
документа, що посвідчує такі повноваження,
для надання електронних публічних послуг
належним
дотриманням
цієї
вимоги
вважається
перевірка
повноважень
представника фізичної особи, фізичної особи
- підприємця або юридичної особи:

-84- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)
Частину 4 статті 6 викласти в наступній
редакції:
"4. У разі якщо законодавством для
отримання публічної (електронної публічної)
послуги вимагає встановлення повноважень
представника фізичної особи, фізичної особи
- підприємця або юридичної особи та/або
подання в паперовій формі документа, що
посвідчує такі повноваження, для надання
електронних публічних послуг належним
дотриманням
цієї
вимоги
вважається

Враховано редакційно

4. У разі якщо законодавством для
отримання публічної послуги вимагається
встановлення повноважень представника
фізичної особи, фізичної особи - підприємця
або юридичної особи та/або подання в
паперовій формі документа, що посвідчує такі
повноваження, для надання електронних
публічних послуг належним дотриманням цієї
вимоги вважається перевірка повноважень
представника фізичної особи, фізичної особи
- підприємця або юридичної особи:
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перевірка
повноважень
представника
фізичної особи, фізичної особи - підприємця
або юридичної особи:"
-85- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац перший частини четвертої статті 6
викласти у такій редакції:
«Встановлення повноважень представника
суб’єкта звернення здійснюється:».
61
62

63

1)
з
використанням
відомостей
(документів), які містяться в національних
електронних інформаційних ресурсах;
2)
за
довіреністю
виданою
з
використанням національних електронних
інформаційних ресурсів;

-86- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано редакційно

Пункт 2 частини четвертої статті 6
викласти в наступній редакції:
"2)
за
довіреністю
виданою
з
використанням національних електронних
інформаційних ресурсів (у тому числі з
використанням
Єдиного
державного
вебпорталу електронних послуг);"

3) за примірником документа, що
посвідчує
повноваження
представника,
засвідченої нотаріусом шляхом накладення
кваліфікованого електронного підпису та
завантаженої нотаріусом до відповідного
національного електронного інформаційного
ресурсу. У такому випадку у документах,
поданих для надання електронної публічної
послуги, зазначається реєстраційний номер
документа, що посвідчує повноваження
представника, у відповідному національному
електронному інформаційному ресурсі.

3) за примірником документа, що
посвідчує
повноваження
представника,
засвідченим нотаріусом шляхом накладення
кваліфікованого електронного підпису та
завантаженим нотаріусом до відповідної
інформаційно-телекомунікаційної системи. У
такому випадку в документах, поданих для
надання електронної публічної послуги,
зазначається реєстраційний номер документа,
що посвідчує повноваження представника, у
відповідній
інформаційнотелекомунікаційній системі.

64

-87- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

65

Статтю доповнити частиною п’ятою
такого змісту:
«5. Разом з заявою (зверненням, запитом)
подаються засвідчені у встановленому
законом порядку електронні копії документів,
необхідних для отримання електронної
публічної послуги.».
-88- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано редакційно

Стаття 7. Подання документів, що

1)
з
використанням
відомостей
(документів), що містяться в інформаційнотелекомунікаційних системах;
2)
за
довіреністю,
виданою
з
використанням
інформаційнотелекомунікаційних систем (у тому числі з
використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг);

Стаття 7. Подання документів, виданих
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Пропозиції та поправки до проекту

видані особами, які не є суб'єктами надання
публічних
послуг,
для
отримання
публічних послуг

Назву статті 7 викласти в наступній
редакції:
"Стаття 7. Подання документів, що видані
особами, які не є суб'єктами надання
публічних (електронних публічних) послуг,
для отримання публічних послуг"
-89- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

особами, які не є суб'єктами надання
публічних (електронних публічних) послуг,
для отримання електронних публічних послуг

Відхилено

Статтю 7 виключити.
66

67

68

69

1. У разі якщо закон для отримання
публічної послуги вимагає подання в
паперовій формі документів, що видані
особами, які не є суб’єктами надання
публічних
послуг,
для
отримання
електронних публічних послуг:

1) подаються документи, на які накладено
електронний підпис, що базується на
кваліфікованому сертифікаті електронного
підпису, особи, яка не є суб’єктом надання
публічних послуг та видала такий документ;

2) подаються електронні копії (скановані
копії, фотокопії) таких документів, на які
накладено електронний підпис, що базується
на кваліфікованому сертифікаті електронного
підпису, суб’єкта звернення – у разі якщо
особа, яка видала такі документи припинила
свою діяльність. Порядком надання публічної
електронної послуги може бути передбачено
інші
механізми
верифікації
таких
електронних копій документів.
Стаття
8.
Перевірка
цивільної
правоздатності та дієздатності при наданні
електронних публічних послуг

-90- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано

Абзац перший частини першої статті 7
викласти в наступній редакції:
"1. У разі якщо законодавством для
отримання публічної послуги вимагається
подання в паперовій формі документів, що
видані особами, які не є суб’єктами надання
публічних (електронних публічних) послуг,
для отримання електронних публічних
послуг:"
-91- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

1. У разі якщо законодавством для
отримання публічної послуги вимагається
подання в паперовій формі документів,
виданих особами, які не є суб’єктами надання
публічних (електронних публічних) послуг,
для отримання електронних публічних
послуг:

Враховано

1) подаються документи, на які накладено
електронний підпис, що базується на
кваліфікованому сертифікаті електронного
підпису, особи, яка не є суб’єктом надання
публічних (електронних публічних) послуг та
видала такий документ;

Пункт 1 частини першої статті 7 викласти
в наступній редакції:
"1) подаються документи, на які
накладено електронний підпис, що базується
на кваліфікованому сертифікаті електронного
підпису, особи, яка не є суб’єктом надання
публічних (електронних публічних) послуг та
видала такий документ;"

2) подаються електронні копії (скановані
копії, фотокопії) таких документів, на які
накладено електронний підпис, що базується
на кваліфікованому сертифікаті електронного
підпису, суб’єкта звернення – якщо особа, яка
видала документ, припинила свою діяльність.
Порядком надання відповідної публічної
електронної послуги можуть передбачатися й
інші
механізми
верифікації
таких
електронних копій документів.
Стаття
8.
Перевірка
цивільної
правоздатності та дієздатності особи для
надання електронних публічних послуг
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70

1. Перевірка цивільної правоздатності та
дієздатності фізичної особи - громадянина
України, яка народилась на території України,
при наданні електронної публічної послуги
здійснюється шляхом отримання відомостей
про таку особу з Державного реєстру актів
цивільного стану громадян або з Єдиного
державного демографічного реєстру.

71

2. Перевірка цивільної правоздатності та
дієздатності юридичної особи, зареєстрованої
відповідно до законодавства України, при
наданні електронної публічної послуги
здійснюється шляхом отримання з Єдиного
державного
реєстру
юридичних
осіб,

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-92- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано редакційно

у частині першій статті 8 після слів
"Єдиного
державного
демографічного
реєстру" доповнити словами "у випадку, якщо
така інформація міститься в зазначених
реєстрах.".
-93- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Відхилено

Частину першу статті 8 проекту Закону
виключити.
-94- Н.д. Ар'єв В. І. (р.к. №202), Н.д.
Васильєв І. С. (р.к. №359), Н.д. Крячко М.
В. (р.к. №60), Н.д. Ларін С. М. (р.к. №132),
Н.д. Подгорна В. В. (р.к. №124), Н.д. Рудик
К. О. (р.к. №211), Н.д. Соха Р. В. (р.к. №281),
Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89), Н.д. Чернєв
Є. В. (р.к. №26), Н.д. Штепа С. С. (р.к.
№283)
Частину першу статті 8 викласти в
наступній редакції:
"1. У разі якщо закон для отримання
публічної послуги вимагає встановлення
перевірки цивільної правоздатності та
дієздатності фізичної особи - громадянина
України, яка народилась на території України,
для надання електронних публічних послуг
належним
дотриманням
цієї
вимоги
вважається
перевірка
цивільної
правоздатності та дієздатності фізичної особи
- громадянина України, яка народилась на
території України, що здійснюється шляхом
отримання відомостей про таку особу з
Державного реєстру актів цивільного стану
громадян або з Єдиного державного
демографічного реєстру, у випадку, якщо така
інформація міститься в зазначених реєстрах."

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. У разі якщо законодавством для
отримання публічної послуги вимагається
здійснення
перевірки
цивільної
правоздатності та дієздатності фізичної особи
- громадянина України, який народився на
території України, для надання електронних
публічних послуг належним дотриманням цієї
вимоги вважається перевірка цивільної
правоздатності та дієздатності фізичної особи
- громадянина України, який народився на
території України, що здійснюється шляхом
отримання відомостей про таку особу з
Державного реєстру актів цивільного стану
громадян або з Єдиного державного
демографічного
реєстру,
якщо
така
інформація міститься в зазначених реєстрах.

Народні
депутати
України
члени
Комітету

2. Перевірка цивільної правоздатності та
дієздатності юридичної особи, зареєстрованої
відповідно до законодавства України, для
надання електронної публічної послуги
здійснюється шляхом отримання з Єдиного
державного
реєстру
юридичних
осіб,
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фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань відомостей про таку особу, у тому
числі про її установчі документи, та перевірки
відповідності
публічної
послуги,
яка
надається, обсягу її цивільної правоздатності
та дієздатності.
3.
Порядком
надання
публічної
електронної послуги може бути передбачено
інші
механізми
перевірки
цивільної
правоздатності та дієздатності фізичних та
юридичних осіб.
Стаття
9.
Особливості
надання
публічних послуг, електронних публічних
послуг без подання заяви (звернення,
запиту) про надання публічної послуги
(електронної послуги)

Пропозиції та поправки до проекту

-95- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Частину третю статті 8 виключити.

-96- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано

Назву статті 9 викласти в наступній
редакції:
"Стаття 9. Особливості надання публічних
(електронних публічних) послуг, без подання
заяви (звернення, запиту) про надання
публічної (електронної публічної) послуги"
-97- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань відомостей про таку особу, у тому
числі про її установчі документи, та перевірки
відповідності
публічної
послуги,
що
надається, обсягу цивільної правоздатності та
дієздатності такої юридичної особи.
3. Порядком надання відповідної публічної
електронної послуги можуть передбачатися й
інші
механізми
перевірки
цивільної
правоздатності та дієздатності фізичних і
юридичних осіб.
Стаття 9. Особливості надання публічних
(електронних публічних) послуг без подання
заяви (звернення, запиту) про надання
публічної (електронної публічної) послуги

Статтю 9 виключити.
-98- Н.д. Федієнко О. П. (р.к. №89)

Відхилено

Статтю 9 із проекту Закону виключити.
74

75

1. У випадках визначених законом або
актами Кабінету Міністрів України, надання
публічних послуг, електронних публічних
послуг може здійснюватись без подання заяви
(звернення, запиту) про надання публічної
послуги (електронної публічної послуги) у
разі настання події, яка є підставою для
надання такої послуги за ініціативою суб'єкта
надання публічної послуги та на підставі
отриманого підтвердження від отримувача
послуги.

-99- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Відхилено

Абзац перший частини першої статті 9
викласти в наступній редакції:
"1. У випадках, визначених законами або
актами Кабінету Міністрів України, надання
публічних (електронних публічних послуг)
може здійснюватись без подання заяви
(звернення, запиту) про надання публічної
(електронної публічної) послуги у разі
настання події, яка є підставою для надання
такої послуги за ініціативою суб'єкта надання
публічної (електронної публічної) послуги та
на підставі отриманого підтвердження від
отримувача послуги."
-100- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано редакційно

1. Надання публічних (електронних
публічних) послуг може здійснюватися без
подання заяви (звернення, запиту) про
надання публічної (електронної публічної)
послуги у разі настання події, яка є підставою
для надання такої послуги за ініціативою
суб'єкта надання публічних (електронних
публічних) послуг, та на підставі отриманого
підтвердження від особи, яка підтвердила
згоду на отримання такої послуги. Випадки
надання таких послуг встановлюються
законом або актом Кабінету Міністрів
України.
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2. Порядок надання публічних послуг,
електронних публічних послуг без подання
заяви (звернення, запиту) про надання
публічної послуги (електронної публічної
послуги) визначається Кабінетом Міністрів
України.

Стаття
10.
Порядок
отримання
комплексних
електронних
публічних
послуг
1. Комплексні електронні публічні послуги
надаються з використанням національних
електронних інформаційних ресурсів.

2. Надання комплексної електронної
публічної послуги здійснюється на підставі
заяви (звернення) суб’єкта звернення,
сформованої та поданої до суб'єкта надання
публічної
послуги
з
використанням
програмних
засобів
національних
електронних інформаційних ресурсів, та/або
доданих до неї документів/відомостей для
надання електронних публічних послуг у

Пропозиції та поправки до проекту

Доповнити частину першу статті 9 новим
абзацом такого змісту:
"Надання
публічних
(електронних
публічних) послуг може здійснюватись без
подання заяви (звернення, запиту) про
надання публічної (електронної публічної)
послуги у разі настання події, яка є підставою
для надання такої послуги за ініціативою
суб'єкта надання публічних (електронних
публічних) послуг та на підставі отриманого
підтвердження від отримувача послуги.
Випадки
надання
таких
послуг
встановлюються законом або актами Кабінету
Міністрів України."
-101- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Частину другу статті 9 викласти в
наступній редакції:
"2.
Порядок
надання
публічних
(електронних публічних) послуг, без подання
заяви (звернення, запиту) про надання
публічної (електронної публічної) послуги
визначається Кабінетом Міністрів України.".

-102- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано редакційно

В частині першій статті 10 після слів
"національних електронних інформаційних
ресурсів" доповнити словами та знаками "(у
тому числі з використанням Єдиного
державного
вебпорталу
електронних
послуг).".
-103- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано редакційно

В частині другій статті 10 після слів
"національних електронних інформаційних
ресурсів" доповнити словами та знаками "(у
тому числі з використанням Єдиного
державного
вебпорталу
електронних
послуг).".

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2.
Порядок
надання
публічних
(електронних публічних) послуг без подання
заяви (звернення, запиту) про надання
публічної (електронної публічної) послуги
визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття
10.
Порядок
отримання
комплексних
електронних
публічних
послуг
1. Комплексні електронні публічні послуги
надаються з використанням інформаційнотелекомунікаційних систем (у тому числі з
використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг).

2. Надання комплексної електронної
публічної послуги здійснюється на підставі
заяви (звернення, запиту) суб’єкта звернення,
сформованої та поданої до суб'єкта надання
публічних (електронних публічних) послуг з
використанням
програмних
засобів
інформаційно-телекомунікаційних систем (у
тому числі з використанням Єдиного
державного веб-порталу електронних послуг),

33

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

складі комплексної електронної публічної
послуги.
80

81

82

83

84

3. Національні електронні інформаційні
ресурси забезпечують можливість вибору
суб’єктом звернення електронних публічних
послуг, які він бажає одержати в складі
комплексної електронної публічної послуги.
4. У разі якщо отриманню електронної
публічної послуги, під час надання
комплексної електронної публічної послуги,
відповідно до законодавства має передувати
отримання іншої електронної публічної
послуги, такі електронні публічні послуги
надаються в порядку черговості їх надання.
Налаштування
черговості
надання
електронних публічних послуг у складі
комплексної електронної публічної послуги
здійснюється
програмними
засобами
відповідного національного електронного
інформаційного ресурсу.
5. Надання кожної наступної електронної
публічної послуги у складі комплексної
електронної публічної послуги здійснюється
суб'єктом надання публічних послуг або в
автоматичному режимі на підставі поданої
заяви (звернення, запиту) та/або доданих до
неї
документів/відомостей,
а
також
результатів попередньо наданих електронних
публічних послуг у складі такої комплексної
послуги.
6. Відмова у наданні електронної публічної
послуги у складі комплексної електронної
публічної послуги з підстави неподання
інформації та/або документів, які будуть
створені у результаті надання комплексної
електронної публічної послуги (у тому числі

-104- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано редакційно

В частині третій статті 10 після слів
"Національні
електронні
інформаційні
ресурси" доповнити словами та знаками "(у
тому числі Єдиний державний вебпортал
електронних послуг).".

-105- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано редакційно

В абзаці другому частини четвертої після
слів
"національного
електронного
інформаційного ресурсу" доповнити словами
та знаками "(у тому числі Єдиний державний
вебпортал електронних послуг)".
-106- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано

В частині п'ятій статті 10 після слів
"суб’єктом надання публічних" доповнити
словами
та
знаками
"(електронних
публічних)."
-107- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

У частині п’ятій статті 10 слова «суб'єктом
надання
публічних
послуг
або
в
автоматичному режимі» виключити.
-108- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано редакційно

Частину шосту статті 10 викласти в
наступній редакції:
"6. Відмова у наданні електронної
публічної послуги у складі комплексної
електронної публічної послуги з підстави

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

та доданих до неї документів/відомостей (у
разі потреби їх надання) для надання
електронних публічних послуг у складі
комплексної електронної публічної послуги.
3.
Інформаційно-телекомунікаційні
системи (у тому числі Єдиний державний вебпортал електронних послуг) забезпечують
можливість вибору суб’єктом звернення
електронних публічних послуг, які він бажає
одержати у складі комплексної електронної
публічної послуги.
4. У разі якщо отриманню електронної
публічної послуги, що надається у складі
комплексної електронної публічної послуги,
відповідно до законодавства має передувати
отримання іншої електронної публічної
послуги, такі електронні публічні послуги
надаються в порядку черговості їх надання.
Налаштування
черговості
надання
електронних публічних послуг у складі
комплексної електронної публічної послуги
здійснюється
програмними
засобами
відповідної інформаційно-телекомунікаційної
системи (у тому числі засобами Єдиного
державного веб-порталу електронних послуг).
5. Надання кожної наступної електронної
публічної послуги у складі комплексної
електронної публічної послуги здійснюється
суб'єктом надання публічних (електронних
публічних) послуг або в автоматичному
режимі на підставі поданої заяви (звернення,
запиту)
та/або
доданих
до
неї
документів/відомостей, а також результатів
попередньо наданих електронних публічних
послуг у складі такої комплексної послуги.
6. Відмова у наданні електронної публічної
послуги у складі комплексної електронної
публічної послуги з підстави неподання
інформації та/або документів, які будуть
створені у результаті надання комплексної
електронної публічної послуги (у тому числі
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інформації, яка передбачена затвердженою
законодавством формою, однак не існувала на
момент замовлення комплексної електронної
публічної послуги), не допускається. Така
інформація та/або документи приєднуються
до поданої заяви (звернення) та/або доданих
до неї документів/відомостей програмними
засобами
відповідного
національного
електронного інформаційного ресурсу та/або
отримуються суб’єктами надання публічних
послуг
самостійно
з
використанням
національних електронних інформаційних
ресурсів (у тому числі у порядку їх взаємодії).

неподання інформації та/або документів, які
будуть створені у результаті надання
комплексної електронної публічної послуги (у
тому числі інформації, яка передбачена
затвердженою законодавством формою, однак
не
існувала
на
момент
замовлення
комплексної електронної публічної послуги),
не допускається. Така інформація та/або
документи, отримані в рамках замовлення
вказаної комплексної електронної послуги,
приєднуються до поданої заяви (звернення)
та/або доданих до неї документів/відомостей
програмними
засобами
відповідного
національного електронного інформаційного
ресурсу (у тому числі засобами Єдиного
державного вебпорталу електронних послуг)
та/або отримуються суб’єктами надання
публічних (електронних публічних) послуг
самостійно з використанням національних
електронних інформаційних ресурсів (у тому
числі з використанням Єдиного державного
вебпорталу електронних послуг) (у тому числі
у порядку їх взаємодії).".
-109- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

інформації, що передбачена затвердженою
законодавством формою, але не існувала на
момент замовлення комплексної електронної
публічної послуги), не допускається. Така
інформація та/або документи, отримані в
рамках замовлення комплексної електронної
публічної послуги, приєднуються до поданої
заяви (звернення, запиту) та/або доданих до
неї документів/відомостей програмними
засобами
відповідної
інформаційнотелекомунікаційної системи (у тому числі
засобами Єдиного державного веб-порталу
електронних послуг) та/або отримуються
суб’єктами надання публічних (електронних
публічних)
послуг
самостійно
з
використанням
інформаційнотелекомунікаційних систем (у тому числі з
використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг), у тому числі в
порядку їх взаємодії.

Відхилено

Частину шосту статті 10 виключити.
85

Стаття 11. Особливості оформлення
результатів надання публічних послуг,
електронних публічних послуг

-110- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано

Назву статті 11 викласти в наступній
редакції "Стаття 11. Особливості оформлення
результатів надання публічних (електронних
публічних) послуг"
-111- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Назву статті 11 викласти у такій редакції:
«Стаття 11. Особливості оформлення
результатів надання електронних публічних
послуг».
-112- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Враховано

Стаття 11. Особливості оформлення
результатів надання публічних (електронних
публічних) послуг

Стаття 11. Особливості оформлення
результатів
надання
публічних
(електронних публічних) послуг
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Редакція, прийнята в першому читанні

1. У разі якщо закон вимагає оформлення
результату надання публічної послуги в
паперовій формі, для отримання електронних
публічних послуг належним дотриманням цієї
вимоги вважається оформлення результату
надання такої послуги в електронній формі.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-113- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Враховано частково

Статтю 11 Проекту Закону викласти в
такій редакції:
«Стаття 11. Особливості отримання
результатів надання публічних послуг
1. У разі якщо законодавство передбачає
отримання результату публічної послуги в
паперовій формі, належним дотриманням цієї
вимоги
вважається
отримання
такого
результату в електронній формі.».
-114- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано частково

Частину першу статті 11 викласти в
наступній редакції:
"1. У разі якщо законодавством
вимагається оформлення результату надання
публічної (електронної публічної) послуги в
паперовій формі, належним дотриманням цієї
вимоги вважається оформлення результату
надання такої послуги в електронній формі (у
тому
числі
у
формі
електронного
відображення інформації, що міститься в
документі
та
формується
засобами
національних електронних інформаційних
ресурсів (у тому числі Єдиним державним
вебпорталом електронних послуг)."
-115- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Частину першу статті 11 викласти у такій
редакції:
«1. Результат надання електронної
публічної
послуги
оформлюється
в
електронній формі».
-116- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. У разі якщо законодавством вимагається
оформлення результату надання публічної
(електронної публічної) послуги в паперовій
формі, належним дотриманням цієї вимоги
вважається оформлення результату надання
такої послуги в електронній формі (у тому
числі у формі електронного відображення
інформації, що міститься в документі та
формується
засобами
інформаційнотелекомунікаційних систем (у тому числі
засобами Єдиного державного веб-порталом
електронних послуг).
Результати
надання
публічних
(електронних
публічних)
послуг
в
електронній
формі,
розміщені
в
інформаційно-телекомунікаційних системах,
прирівнюються до результатів оформлених, у
паперовій формі.

Частину 1 статті 11 законопроекту
викласти в такій редакції:
«1. У разі якщо для отримання публічної
послуги відповідно до законодавства існує
вимога надання документів та/або інформації
в паперовій формі, такі документи та/або
інформація надаються суб’єкту звернення в
електронній формі, а надання таких
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документів та/або інформації в паперовій
формі вважається окремою послугою.»
-117- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Враховано

1. У разі якщо законодавством
вимагається
оформлення
результату
надання публічної (електронної публічної)
послуги в паперовій формі, належним
дотриманням цієї вимоги вважається
оформлення результату надання такої
послуги в електронній формі (у тому числі
у формі електронного відображення
інформації, що міститься в документі та
формується
засобами
національних
електронних інформаційних ресурсів (у
тому
числі
Єдиним
державним
вебпорталом електронних послуг).
Результати
надання
послуг
в
електронній
формі,
розміщені
на
національних електронних інформаційних
ресурсах, прирівнюються до оформлених
результатів в паперовій формі та не можуть
вимагатися суб’єктами надання послуг.
-118- Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55)

Відхилено

87

Частину 1 статті 1 законопроекту викласти
у наступній редакції:
"1.У разі якщо закон вимагає оформлення
результату надання публічної послуги в
паперовій формі, для отримання електронних
публічних послуг належним дотриманням цієї
вимоги вважається оформлення результату
надання такої послуги в електронній формі
та/або за вимогою суб’єкта звернення
додатково у паперовій формі."
-119- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

Відхилено

88

Частину 1 статті 11 законопроекту
виключити.
-120- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

89

Стаття 12. Особливості
електронних публічних послуг
1.

Порядки

надання

реалізації

Статтю 12 виключити.
відповідних

-121- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Стаття 12. Особливості
електронних публічних послуг
1.

Порядок

надання

реалізації
електронних
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електронних публічних послуг, публічні
послуги, які надаються на підставі заяви
(звернення, запиту), поданої виключно в
паперовій
формі,
публічні
послуги,
результати надання яких оформлюються
виключно в паперовій формі, визначаються
Кабінетом Міністрів України.

90

1. Порядки надання відповідних
електронних публічних послуг, публічні
послуги, які надаються на підставі заяви
(звернення, запиту), поданої виключно в
паперовій
формі,
публічні
послуги,
результати надання яких оформлюються
виключно
в
паперовій
формі,
визначаються відповідно до закону.
Перелік електронних публічних послуг,
які надаються в автоматичному режимі,
визначаються визначаються відповідно до
закону.
Випадки, у яких суб’єкт надання
публічних (електронних публічних) послуг
не може надавати електронні публічні
послуги за замовчуванням, визначаються
відповідно до закону.».
-122- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано

91

Частину першу статті 12 після абзацу
першого доповнити новим абзацом такого
змісту:
"Перелік електронних публічних послуг,
які надаються в автоматичному режимі,
визначаються Кабінетом Міністрів України."
-123- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Перелік електронних публічних послуг, що
визначається в автоматичному режимі,
визначається Кабінетом Міністрів України.

Враховано

Абзац другий частини першої статті 12
викласти в наступній редакції:
"Випадки, у яких суб’єкт надання
публічних (електронних публічних) послуг не
може надавати електронні публічні послуги за
замовчуванням, визначаються Кабінетом
Міністрів України."
-124- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

Випадки, у яких суб’єкт надання
публічних (електронних публічних) послуг не
може надавати електронні публічні послуги за
замовчуванням, визначаються Кабінетом
Міністрів України.

Відхилено

абзац другий частини 1 статті
законопроекту виключити.
-125- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано частково

92

Випадки, у яких суб’єкт надання публічної
послуги не може надавати електронні
публічні послуги за мовчазною згодою,
визначаються законом або Кабінетом
Міністрів України.

Стаття 13. Плата за надання публічних
послуг, електронних публічних послуг

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

публічних послуг, публічні послуги, що
надаються на підставі заяви (звернення,
запиту), поданої виключно в паперовій формі,
публічні послуги, результати надання яких
оформлюються виключно в паперовій формі,
визначаються Кабінетом Міністрів України.

12

Назву статті 13 викласти у такій редакції:
«Стаття 13. Плата за надання електронних
публічних послуг».

Стаття 13. Плата за надання публічних
(електронних публічних) послуг
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

93

1. Публічні послуги, електронні публічні
послуги можуть надаватися на платній основі
у випадках, передбачених законами.

94

95

2. Не допускається встановлення платності
публічних послуг, електронних публічних
послуг, надання яких на безоплатній основі
встановлено законами.

Стаття 14. Прикінцеві положення

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-126- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано

Частину першу статті 13 викласти в
наступній редакції:
"1. Публічні (електронні публічні)
послуги, можуть надаватися на платній основі
у випадках, передбачених законами."
-127- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано редакційно

Частину першу статті 13 викласти у такій
редакції:
«1. При наданні електронних публічних
послуг у випадках, передбачених законом,
справляється плата.».
-128- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Враховано

Частину другу статті 13 викласти в
наступній редакції:
"2.
Не
допускається
встановлення
платності публічних (електронних публічних)
послуг, надання яких на безоплатній основі
встановлено законами."
-129- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано редакційно

Частину другу статті 13 викласти у такій
редакції:
«2. Стягнення за надання електронних
публічних послуг будь-яких не передбачених
законом платежів або вимагання сплати будьяких додаткових коштів забороняється.».
-130- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. Публічні (електронні публічні) послуги
можуть надаватися на платній основі у
випадках, передбачених законом.

2. Не допускається встановлення платності
публічних (електронних публічних) послуг,
надання яких на безоплатній основі
встановлено законом.

Стаття 14. Прикінцеві положення

В статті 14. Прикінцеві положення слова
"Стаття 14." виключити.
96
97

1. Цей Закон набирає чинності через три
місяці з дня його опублікування.
2. У Законі України «Про адміністративні
послуги» (Відомості Верховної Ради України,
2013 р., № 32, ст. 409 із наступними змінами):

-131- Н.д. Крячко М. В. (р.к. №60)
Частину другу Прикінцевих положень
викласти в наступній редакції:
"2. У Законі України "Про адміністративні
послуги" (Відомості Верховної Ради України,
2013 р., № 32, ст. 409 із наступними змінами):
1) пункт 1 статті 1 викласти в такій
редакції: "адміністративна послуга - результат

Враховано редакційно

1. Цей Закон набирає чинності через три
місяці з дня його опублікування.
2. Внести до Закону України "Про
адміністративні
послуги"
(Відомості
Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409
із наступними змінами) такі зміни:
1) пункт 1 статті 1 викласти в такій
редакції:
"1) адміністративна послуга - результат
здійснення владних повноважень суб’єктом

39

№

98

99

100

Редакція, прийнята в першому читанні

у частині другій статті 3 слова «цього
Закону» замінити словами «Закону України
«Про особливості надання електронних
публічних послуг» та цього Закону»;

у статті 9:

частину восьму виключити;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

здійснення владних повноважень суб’єктом
надання адміністративних послуг за заявою
фізичної або юридичної особи, або у разі
настання події, яка є підставою для надання
такої послуги, спрямований на набуття, зміну
чи припинення прав та/або обов’язків такої
особи відповідно до закону;
2) у частині другій статті 3 слова "цього
Закону" замінити словами "Закону України
"Про особливості надання електронних
публічних послуг" та цього Закону";
3) у статті 9:
частину восьму виключити;
пункт 1 частини дев’ятої виключити;"
-132- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац другий частини другої статті 14
викласти у такій редакції:
«частину другу статті 3 після слів «цього
Закону» доповнити знаком та словами «,
Закону України «Про електронні публічні
послуги»;».
-133- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац третій частини другої статті 14
виключити.
-134- Н.д. Маслов Д. В. (р.к. №435)

Відхилено

У пункті 2 статті 14 Прикінцеві положення
проекту Закону «Про особливості надання
електронних публічних послуг» виключити
абзаци третій – п’ятий.
-135- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Відхилено

У частині 2 статті 14 законопроєкту абзац
четвертий, а саме слова «частину восьму
виключити;» виключити.
-136- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац четвертий частини другої статті 14
виключити.
-137- Н.д. Маслов Д. В. (р.к. №435)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

надання адміністративних послуг за заявою
фізичної чи юридичної особи або у разі
настання події, яка є підставою для надання
такої послуги, спрямований на набуття, зміну
чи припинення прав та/або обов’язків такої
особи відповідно до закону";
2) у частині другій статті 3 слова "цього
Закону" замінити словами "Закону України
"Про
особливості
надання
публічних
(електронних публічних) послуг" та цього
Закону";
3) у статті 9:
частину восьму виключити;
пункт 1 частини дев’ятої виключити.

У пункті 2 статті 14 Прикінцеві положення
проекту Закону «Про особливості надання
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№

101

102

103

Редакція, прийнята в першому читанні

пункт 1 частини дев’ятої виключити;

3. Установити, що за відсутності технічної
можливості
забезпечення
електронної
інформаційної
взаємодії
національних
електронних інформаційних ресурсів через
систему електронної взаємодії цих ресурсів,
порядок електронної інформаційної взаємодії,
структура та формат інформації, що
передається,
механізм
та
канали
інформаційного обміну, процедури взаємодії
інформаційних систем, обліку інформаційних
файлів
визначаються
держателями
відповідних
національних
електронних
інформаційних ресурсів.
4. Кабінету Міністрів України:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

електронних публічних послуг» виключити
абзаци третій – п’ятий.
-138- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Відхилено

У частині 2 статті 14 законопроєкту абзац
п’ятий, а саме слова «пункт 1 частини дев’ятої
виключити;» виключити.
-139- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац п’ятий частини другої статті 14
виключити.
-140- Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55)

Відхилено

Абзац п'ятий частини 2 статті 14
законопроекту викласти у наступній редакції:
"1) забезпечити безоплатне надання
таких документів або інформації у сфері
соціального забезпечення громадян не
пізніше трьох робочих днів з дня
отримання запиту від суб’єкта надання
адміністративної послуги, якщо інше не
передбачено законом.".
-141- Н.д. Маслов Д. В. (р.к. №435)

Відхилено

У пункті 2 статті 14 Прикінцеві положення
проекту Закону «Про особливості надання
електронних публічних послуг» виключити
абзаци третій – п’ятий.
-142- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Відхилено

У частині 3 статті 14 законопроєкту після
слів «відповідних національних електронних
інформаційних ресурсів» додати слова «за
погодженням відповідно із спеціально
уповноваженим
центральним
органом
виконавчої влади з питань організації
спеціального зв'язку та захисту інформації».
-143- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Частину третю статті 14 виключити.
-144- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3. Установити, що за відсутності технічної
можливості
забезпечення
електронної
інформаційної
взаємодії
національних
електронних інформаційних ресурсів через
систему електронної взаємодії цих ресурсів
порядок електронної інформаційної взаємодії,
структура та формат інформації, що
передається,
механізм
та
канали
інформаційного обміну, процедури взаємодії
інформаційних систем, обліку інформаційних
файлів
визначаються
держателями
відповідних
національних
електронних
інформаційних ресурсів.
4. Кабінету Міністрів України у
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Частину четверту статті 14 викласти в
такій редакції:
«4.°Кабінету
Міністрів
України
у
тримісячний строк з дня опублікування цього
Закону:
затвердити
план
заходів
щодо
переведення публічних послуг в електронну
форму;
забезпечити
прийняття
нормативноправових актів, необхідних для реалізації
цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.».
104
105
106
107
108

109

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

тримісячний строк з дня опублікування цього
Закону:
затвердити план заходів щодо переведення
публічних послуг в електронну форму;
забезпечити
прийняття
нормативноправових актів, необхідних для реалізації
цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

протягом трьох місяців з опублікування
цього Закону:
затвердити план заходів щодо переведення
публічних послуг в електронну форму;
забезпечити розроблення та затвердження
нормативно-правових актів, що випливають із
цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення
міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади своїх нормативноправових актів у відповідність із цим Законом.
-145- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)
Статтю 14 «Прикінцеві положення»
доповнити новою частиною п’ятою такого
змісту:
«5. Кабінету Міністрів України у 2022 році
поінформувати Верховну Раду України про
стан виконання цього Закону».
Обґрунтування: З метою забезпечення
ефективності парламентського контролю за
прийнятими рішеннями та відповідно до п. 13
ч. 1 ст. 85 Конституції України пропонується

Враховано

5. Кабінету Міністрів України у 2022 році
поінформувати Верховну Раду України про
стан виконання цього Закону.
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

передбачити обов’язок Кабінету Міністрів
України поінформувати Верховну Раду
України у 2022 році про стан виконання цього
Закону.
110

Голова Верховної Ради

Голова Верховної Ради

111

України

України
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