Проект

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
____________

Київ

№ _____

Про внесення змін до Порядку використання безконтактного електронного носія, який
імплантовано в паспорт громадянина України

Відповідно до абзацу четвертого пункту 7 розділу ІІ “Прикінцеві та
перехідні положення” Закону України від 14 липня 2016 року № 1474-VIII “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний
статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму
для України”, з метою приведення нормативно-правового акта Міністерства
внутрішніх справ України у відповідність з чинним законодавством України
НАКАЗУЮ:
1. Унести до пункту 2 Порядку використання безконтактного
електронного носія, який імплантовано в паспорт громадянина України,
затверджений
наказом
Міністерства
внутрішніх
справ
України
від 16 лютого 2016 року № 104, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 11березня 2016 року за № 372/28502, такі зміни:
1) абзац другий викласти в такій редакції:
“авторизація - процедура отримання дозволу на проведення операцій
внесення до безконтактного електронного носія додаткової змінної інформації
(про місце проживання, про народження дітей, про шлюб і розірвання шлюбу,
про зміну імені, у разі наявності – інформація про податковий номер
(реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного
реєстру фізичних осіб – платників податків) або повідомлення про відмову від

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган), інформації до
захищених груп даних та зчитування інформації, внесеної до безконтактного
електронного носія”;
2) абзац третій викласти в такій редакції:
“безконтактний електронний носій - імплантована у бланк документа
безконтактна інтегральна схема для внесення персональних даних, параметрів,
у тому числі біометричних, що дає змогу здійснювати комплекс заходів,
пов’язаних з верифікацією особи, та може використовуватися як засіб
електронного цифрового підпису у випадках, передбачених законом”.
2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові
органів влади та моніторингу (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому
порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з 01 жовтня 2016 року.
4. Контроль за виконання цього наказу покласти на Голову Державної
міграційної служби України Соколюка М.Ю.
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