
  

МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ 

Мінцифри 

вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150, тел. (044) 207-17-30 

E-mail: hello@thedigital.gov.ua, сайт: www.thedigital.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 43220851 
 

 

від ____________20___р. № ________________      На №_______________ від ______________20___р.  

 

Київська міська, обласні 

державні адміністрації  

 

Міністерство цифрової трансформації висловлює свою повагу і 

звертається з проханням долучитися до інформування громадян про центральний 

засвідчувальний орган Мінцифри та безкоштовний освітній серіал про 

електронний підпис. 

Відповідно до абзаців другого, третього пункту 1, підпункту 23 пункту 4 

Положення про Міністерство цифрової трансформації України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 року № 856, 

Мінцифри є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізацію державної політики, зокрема, у сферах 

розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян, електронних довірчих 

послуг та електронної ідентифікації, яке відповідно до покладених на нього 

завдань організовує навчання та готує пропозиції щодо вдосконалення системи 

розвитку цифрових навичок громадян, підготовки та перепідготовки фахівців з 

питань, що належать до компетенції Мінцифри. Мінцифри виконує функції 

центрального засвідчувального органу.  

Також статтею 7 Закону України «Про електронні довірчі послуги» 

визначено повноваження головного органу у системі центральних органів 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері електронних довірчих послуг. 

Для реалізації функцій електронної демократії, забезпечення доступу 

українців до отримання публічних послуг онлайн, переходу до електронного 

документообігу, спрощення ведення бізнесу тощо Мінцифри спільно з 

партнерами запустили освітній серіал про електронний підпис. 

Курс складається з 7 серій тривалістю 4-9 хвилин, доступний за 

посиланням: https://cutt.ly/xcS5OzU. Ви навчитеся використовувати всі 

можливості е-підпису та отримувати дедалі більше послуг зі свого смартфона чи 

комп’ютера, зокрема: 

зможете розібратися, що таке е-підпис та для чого він потрібен; 

дізнаєтеся, у яких життєвих ситуаціях він може знадобитись; 
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навчитесь з його допомогою підписувати документи; 

авторизуватись на онлайн-платформах; 

дізнаєтеся, як безпечно його зберігати. 

Мінцифри прагне, щоб якомога більше українців подивилися серіал про 

е-підпис та почали ним користуватися, а також дізналися про переваги вебсайту 

центрального засвідчувального органу. Тому для інформування про наявні 

можливості для громадян Мінцифри запускає рекламну кампанію з серією 

матеріалів. Вони доступні за посиланням https://cutt.ly/jcDiyp1. Надсилаємо вам: 

 

1. Постери у форматі А2   

Макети адаптовані для чорно-білого друку на принтері.  

Рекомендуємо розміщувати на вулиці, поблизу входу у приміщення, на 

дошках оголошень тощо.   

 

2. Постери у форматі А4 

Макети адаптовані для чорно-білого друку на принтері.  

Рекомендуємо розміщувати поблизу ресепшн, на стінах у коридорах, у зоні 

для інформаційних оголошень у приміщеннях ЦНАП, ОМС, ОДА, РДА та 

ЦОВВ. 

 

2. Білборд 

Рекомендуємо розміщувати у вільних місцях у населеному пункті для 

соціальної реклами на біл-бордах.  

 

3. Сітілайт 

Рекомендуємо розміщувати на зупинках громадського транспорту, у 

місцях поблизу світлофорів тощо. 

 

4. Метролайт 

Рекомендуємо розміщувати в метро, біля ескалаторів тощо.  

 

5. Банер 

Рекомендуємо для розміщення на сайтах державних установ ЦНАП, ОМС, 

ОДА, РДА та ЦОВВ.  

Додайте, будь ласка, посилання на сайт ЦЗО https://www.czo.gov.ua, щоб 

можна було, кликнувши, переходити на сторінку.  

 

Ми просимо долучитися до популяризації та проінформувати про це 

Мінцифри, а саме:  

1) Сприяти поширенню та розміщенню інформаційних матеріалів у всіх 

зазначених вище місцях.  

2) Призначити особу, відповідальну за поширення інформаційних 

матеріалів щодо популяризації продуктів Мінцифри, та надіслати на електронну 

пошту (balan@thedigital.gov.ua) її контактні дані до 16 квітня 2021 року. 
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3) Прозвітувати про поширення та розміщення інформаційних матеріалів 

та за можливості організувати фото звіт (до 16 травня 2021 року на електронну 

пошту balan@thedigital.gov.ua).  

 
 

Заступник Міністра  Людмила РАБЧИНСЬКА 
 

 
Балан Марина  

balan@thedigital.gov.ua 


