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Порядок функціонування Електронного кабінету затверджений наказом Міністерства 

фінансів України від 14.07.2017 № 637, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України           

01 серпня 2017 року за № 942/30810 (далі – Порядок). 

Порядком визначаються загальні засади функціонування інформаційно-

телекомунікаційної системи «Електронний кабінет» (далі – Електронний кабінет), процедури 

ідентифікації користувачів, взаємодії з платниками податків та державними органами через 

Електронний кабінет (п. 2 розд. І Порядку). 

Відповідно до п. 42 прим. 1. 1 ст. 42 прим. 1 Податкового кодексу України від 02 

грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) Електронний кабінет 

створюється та функціонує за такими принципами: 

 прозорості – обов’язкового оприлюднення методології реалізації положень ПКУ в 

роботі Електронного кабінету; 

 контрольованості – забезпечення можливості незалежної перевірки коректності роботи 

Електронного кабінету через тестового платника (платників) на емуляторі, створеному 

на веб-сайті методолога Електронного кабінету на предмет відсутності помилок у 

програмному забезпеченні, унеможливлення несанкціонованого втручання у роботу 

програмного забезпечення Електронного кабінету, що означає порушення цілісності та 

автентичності вихідного програмного коду; 

 інтеграції із системами, що використовуються платниками податків, – у відкритому, 

вільному доступі розміщуються API програмного інтерфейсу для електронного обміну 

даними (EDI – Electronic data interchange); 

 своєчасності усунення технічних та/або методологічних помилок – забезпечення 

оприлюднення на офіційному веб-сайті методолога Електронного кабінету реєстру 

технічних та/або методологічних помилок, виявлених платниками податків, технічним 

адміністратором та/або методологом Електронного кабінету, із визначенням рівня 

критичності таких помилок та встановленням строків для їх усунення, інформування 

всіх користувачів Електронного кабінету про факт виявлення технічної та/або 

методологічної помилки, а також про факт її усунення та відновлення роботи 

Електронного кабінету в повному обсязі; 

 автоматизованості – максимальної автоматизації процесів створення, прийняття, 

оброблення, зберігання документів, оброблення та відображення даних (показників) 

документів та інших облікових даних платника податків; 

 повноти функціоналу – наявності такого інтерфейсу електронного сервісу, який 

забезпечує можливість реалізації прав та обов’язків платника податків, отримання 

документів, передбачених законодавством, та інформації, що стосується такого 

платника податків, онлайн (через Інтернет у режимі реального часу) або через 

програмний інтерфейс (АРІ), іншими засобами інформаційних, телекомунікаційних, 

інформаційно-телекомунікаційних систем; 

 спрощення процедури взаємодії платників податків та контролюючого органу та 

прискорення електронного документообігу між ними; 



 здійснення автоматизованого внесення до журналу всіх дій (подій), що відбуваються в 

електронному кабінеті, включаючи, зокрема, фіксацію дати і часу відправлення, 

отримання документів через електронний кабінет та будь-якої зміни даних, доступних в 

електронному кабінеті, за допомогою електронної позначки часу. Інформація про дату і 

час надсилання та отримання документів, іншої кореспонденції з ідентифікацією 

відправника та отримувача зберігається безстроково і може бути отримана через 

електронний кабінет у вигляді електронного документа, в тому числі у вигляді 

квитанції у текстовому форматі; 

 заборони втручання, створення обмежень у функціонуванні та/або можливостей у 

використанні платниками податків Електронного кабінету, що передбачені ПКУ; 

 пріоритетності документів, що надходять від державних, у тому числі контролюючих, 

органів, початок роботи в електронному кабінеті з автоматичного відкриття 

повідомлень, що надходять від державних органів, та/або блокування можливості 

надіслання документів платником податків до отримання таким платником податків 

документів, що надійшли до його електронного кабінету від державних органів. 


