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Рада NEWS DAILY
Рада схвалила законопроект
про врегулювання ситуації на
прийняла STYLER
Донбасі
закон про
У 2016 році через війни у світі
постраждали або загинули 8
електронні
тис. дітей, - ООН
довірчі
Слідком РФ порушив ще
чотири справи проти
українських військових
послуги
Новини › Політика
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STYLER

Вимушена посадка: як
китайські бізнесмени
намагалися заволодіти
акціями "Мотор Січ"

Документом
передбачається
вільний обіг електронних довірчі
послуг в Україні
Верховна Рада України прийняла в
повторному
другому
читанні
законопроект
№4685
"Про
електронні
довірчі
послуги".
Документ
підтримали
240
парламентаріїв,
передає
кореспондент РБК-Україна.
Закон

розроблений

з

Постпред МВФ в Україні
Йоста Люнгман: Уряду пора
готуватися до запуску
ринку земель

метою
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вдосконалення законодавства у
сфері використання інфраструктури
відкритих
ключів та
надання
електронних
довірчих
послуг,
розвитку
єдиної
системи
електронних
довірчих
послуг,
взаємного визнання українських та
іноземних сертифікатів відкритих
ключів, а також електронних
підписів і печаток.

Боротьба за мову: чому в
ЄС активно критикують
український закон про
освіту

Зокрема,
документом
передбачається
вільний
обіг
електронних довірчих послуг в
Україні.
Також
планується
забезпечити рівні можливості для
доступу до електронних довірчих
послуг, у тому числі для осіб з
обмеженими
можливостями,
а
також
забезпечити
свободу
договору в сфері електронних
довірчих послуг.
Передбачається
передати
Національному
банку
України
функції зі створення центра, що
засвідчує
для
забезпечення
реєстрації
та
підтвердження
кваліфікації
постачальників
електронних довірчих послуг, які
мають намір надавати електронні
довірчі послуги в банківській
системі.
Нацрегулятор, відповідно до закону,
встановлює
порядок
видачі,
переоформлення та анулювання
свідоцтва
про
реєстрацію
та
свідоцтва
про
кваліфікацію
постачальника
електронних
довірчих послуг у банківській
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системі.
Крім того, НБУ встановлює вимоги,
яким
повинні
відповідати
постачальники
електронних
довірчих послуг, що надають
електронні довірчі послуги та/або
кваліфіковані електронні довірчі
послуги в банківській системі та
суб'єктам переказу коштів, у тому
числі вимоги до їх програмнотехнічних комплексів.
Нагадаємо, Рада повинна була
розглянути законопроект 4 жовтня.
Нагадуємо, не забудьте обрати свій
спосіб читати новини.
Messenger
Telegram
1

1

Chrome
Рада сьогодні розгляне
включення до порядку денного
законопроектів по реінтеграції
Донбасу
Комітет Ради з нацбезпеки
переніс розгляд законопроекту
щодо реінтеграції Донбасу
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