Чи можна отримати електронний цифровий підпис під час
карантину?
7 листопада 2018 року набув чинності Закон України «Про електронні
довірчі послуги». З цієї дати втратив чинність Закон України «Про
електронний цифровий підпис». Одним із важливих нововведень закону про
електронні довірчі послуги є те, що він запроваджує поняття «кваліфікований
електронний підпис», яке замінило поняття «електронного цифрового
підпису».
Відповідно до Закону кваліфікований електронний підпис – удосконалений
електронний підпис, який створюється з використанням засобу
кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа.
Видача останнього, згідно Закону «Про електронні довірчі послуги», є
довірчою послугою, а тому здійснюється кваліфікованими надавачами
електронних довірчих послуг, перелік яких міститься в Довірчому списку, який
можна подивитися на сайті Центрального засвідчувального органу
Міністерства цифрової трансформації України.
Деякий час отримання кваліфікованих
електронних
підписів
(КЕП)
було
неможливим, адже під час карантину робота
багатьох суб’єктів господарювання, в тому
числі і акредитованих центрів сертифікації
ключів (АЦСК), припинилася.
Проте швидко стало зрозумілим, що в
такій ситуації необхідність використовувати
кваліфікований електронний підпис (КЕП)
значно зросла. Адже за його допомогою
громадяни можуть дистанційно підписувати
документи, користуватися державними сервісами, подавати звітність до
податкових та контролюючих органів.
За його допомогою, не виходячи з дому, можна також оформити
декларацію, подати документи для оформлення пенсії за віком, отримати
довідку про стаж для оплати лікарняного, тощо
Центральний
засвідчувальний
орган
Міністерства
цифрової
трансформації України дав роз'яснення з цього приводу. Були підготовлені
зміни до Постанови КМУ «Про запобігання поширенню на території України
коронавірусу COVID-19» від 11.03.2020 № 211 (далі — Постанова № 211), що
дозволяють АЦСК функціонувати під час карантину. Відповідно, і
кваліфікований електронний підпис (КЕП) можна отримати під час карантину.
Слід лише пам'ятати, що відповідно до пункту 2 статті 22 Закону України
“Про електронні довірчі послуги” № 2155-VIII від 05.10.2017, ідентифікація
заявника, який звернувся за отриманням послуги формування кваліфікованого
сертифіката відкритого ключа, здійснюється за умови його особистої
присутності.

Враховуючи викладене, при отриманні електронних довірчих послуг,
особиста присутність клієнтів з оригіналами та відповідними копіями
документів, які передбачені Регламентом є обов’язковою.
Центри, при цьому, зобов'язані забезпечити працівників індивідуальними
засобами захисту, а громадянам, відповідно, безпечні умови в яких вони
зможуть отримати електронний підпис.
Однак, допускається ідентифікація фізичної особи кваліфікованим
надавачем електронних довірчих послуг за ідентифікаційними даними, що
містяться у раніше сформованому ним кваліфікованому сертифікаті відкритого
ключа, за умови чинності цього сертифіката.
Якщо кваліфікований електронний підпис є чинним (наприклад, якщо до
закінчення строку його дії залишилось декілька днів), то особа може повторно
(дистанційно) сформувати кваліфіковані сертифікати відкритого ключа за
електронним запитом без необхідності персональної присутності у
відповідному АЦСК чи іншому органі.
Дистанційно сформувати нові сертифікати зможуть лише ті користувачі, які
мають:
- чинні сертифікати (наприклад, до закінчення строку чинності
сертифікатів залишилось декілька днів);
- незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код
ЄДРПОУ організації тощо);
- особистий ключ доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.

