ЩО ТАКЕ ЕЛЕКТРОННІ
ДОВІРЧІ ПОСЛУГИ?
Електронні довірчі послуги (ЕДП) - це:
Створення, перевірка та підтвердження
кваліфікованого електронного підпису чи
печатки;
Формування, перевірка та підтвердження
чинності сертифікату електронного
підпису, печатки, автентифікації
веб-сайту;
Формування, перевірка та підтвердження
електронної позначки часу;

ОТРИМАННЯ
ЕЛЕКТРОННИХ
ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ
1. Оберіть один із Кваліфікованих надавачів

електронних довірчих послуг та підготуйте
документи відповідно до його регламенту.

2. Заповніть заяву.
3. Сплатіть вартість носія особистого ключа
підпису та самої послуги.

4. Відвідайте обраного вами Кваліфікованого
надавача ЕДП та отримайте доступ до
послуг.

За допомогою ЕДП можна:

Реєстрована електронна доставка;

Оформляти та підписувати документи;

Зберігання кваліфікованих електронних
підписів, печаток, електронних позначок
часу та сертифікатів, пов’язаних з цими
послугами.

Достовірно ідентифіковувати підписувачів;
Користуватися електронними послугами;
Реєструватися на інформаційних ресурсах;
Захищати веб-сайти від підробки.

Важливо

Кваліфікований електронний підпис має
таку саму юридичну силу, як і власноручний
підпис.

Проект фінансується
Європейським Созом

Детальна інформація – на сайті
Центрального засвідчувального органу
https://czo.gov.ua/

Електронні довірчі
послуги
та Mobile ID в Україні

ЗАКОНОДАВСТВО

Україна реформує законодавство у сфері
електронних послуг з урахуванням досвіду
Європейського Союзу.
Для виконання Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС було прийнято Закон України
«Про електронні довірчі послуги».
7 листопада 2018 року він набрав чинності.

Що він дає?
Посилює інтеграцію України у світовий
електронний інформаційний простір.
Сприяє розвитку транскордонного
співробітництва.
Нормативно та технологічно визначає
електронну ідентифікацію особи.

В УКРАЇНІ
ЗАПРОВАДИЛИ
MOBILE ID

ВИКОРИСТАННЯ
MOBILE ID

Банки

Mobile ID – це послуга мобільної
електронної ідентифікації та мобільного
електронного підпису.

(відкриття рахунку, кредитування, оплата
рахунків)

Електронні державні послуги

(реєстрація авто, декларація про доходи,
голосування та петиції)

Що можна зробити за допомогою
Mobile ID?

Використовувати як універсальний
інструмент ідентифікації на електронних
порталах.
Підписувати документи в електронному
вигляді.
Використовувати як надійний сервіс для
авторизації замість вразливих логіну та
паролю.

Медицина

(історія хвороби, E-Health)

Освіта

(доступ до порталів шкіл та університетів,
дистанційна освіта)

Онлайн-послуги

(купівля онлайн, тендери)

Переваги Mobile ID

Корпоративний ринок

(документообіг, захищений вхід в системи).

Захищає дані за допомогою
криптографічних алгоритмів.

Забезпечує рівні можливості для доступу
до електронних довірчих послуг та
захисту прав їхніх суб’єктів.

Послуга доступна на всіх типах мобільних
пристроїв IOS, Android, Symbian тощо.

Регламентує визнання в Україні
електронних довірчих послуг, які
надаються іноземними постачальниками.

SIM-картки Mobile ID дають змогу
працювати з декількома кваліфікованими
сертифікатами одночасно (фізичні та
юридичні особи).

Як отримати послуги Mobile ID?
1. Відвідати центр обслуговування
2.
3.

оператора мобільного зв’язку.
Пройти верифікацію особи за
допомогою паспорту та
ідентифікаційного коду.
Отримати SIM-карту з функціями
кваліфікованого електронного
підпису.

