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Міністерство цифрової трансформації України в межах компетенції опрацювало 
лист Інтернет Асоціації України від 30.03.2022 № 32/3 щодо верифікації листів та 
повідомляє.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише 
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України.

Основні організаційно-правові засади електронного документообігу та 
використання електронних документів визначено Законом України «Про електронні 
документи та електронний документообіг» (далі – Закон).

Згідно з частиною першою статті 5 Закону електронний документ - документ, 
інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові 
реквізити документа. Створення електронного документа завершується накладанням 
електронного підпису (частина друга статті 6 Закону).

Відносини, пов’язані з використанням системи електронної взаємодії органів 
виконавчої влади (далі – СЕВ ОВВ), регулюються постановою Кабінету Міністрів 
України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської 
діяльності», якою зокрема, затверджено Типову інструкцію з документування 
управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними 
документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну (далі – Типова 
інструкція з документування в електронній формі) та Регламент організації взаємодії 
органів виконавчої влади в електронній формі (далі – Регламент взаємодії). 

Пунктом 2 Типової інструкції з документування в електронній формі визначено, 
що основна форма провадження діловодства в Секретаріаті Кабінету Міністрів 
України, центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах, Раді 
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, 
підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління центральних 
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або місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим є 
електронна. 

Документування управлінської інформації в установах здійснюється в 
електронній формі із застосуванням кваліфікованого електронного підпису, 
кваліфікованої електронної печатки та кваліфікованої електронної позначки часу, крім 
випадків наявності обґрунтованих підстав для документування управлінської 
інформації у паперовій формі, якими визнаються: документи, що містять інформацію з 
обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом; електронні 
документи, що не можуть бути застосовані як оригінал згідно з вимогами закону; 
документи, вимога щодо опрацювання яких у паперовій формі встановлена актами 
Кабінету Міністрів України.

Відповідно до пункту 14 Типової інструкції з документування в електронній 
формі обмін електронними документами через систему взаємодії здійснюється 
виключно з дотриманням вимог до встановлених форматів даних електронного 
документообігу в установах.

Крім цього, пунктом 3 Регламенту взаємодії визначено, що СЕВ ОВВ визнається 
пріоритетною формою взаємодії органів виконавчої влади з іншими державними 
органами, органами місцевого самоврядування, організаціями, установами, 
підприємствами незалежно від форми власності та інститутами громадянського 
суспільства, що в установленому порядку підключилися до системи взаємодії; 
основною формою взаємодії органів виконавчої влади між собою; пріоритетною 
формою взаємодії органів виконавчої влади з організаціями, установами, 
підприємствами незалежно від форми власності та інститутами громадянського 
суспільства у разі, коли вони в установленому порядку підключилися до системи 
взаємодії.

Водночас зауважуємо, що в умовах масштабного вторгнення російських військ в 
Україну, деякі органи державної влади, підприємства, установи, організації не мають 
доступу до мережі Інтернет, як наслідок, не мають можливості створювати електронні 
документи та використовувати СЕВ ОВВ.
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