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ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ

Запровадження пріоритетних електронних послуг відповідно 
до переліку 20 базових напрямів ЄС

Е-УРЯДУВАННЯ – КЛЮЧ 
ДО РЕФОРМ



Заплановано в 2017 році:
 запровадження не менше 20 

електронних послуг у пріоритетних 
сферах:

 запровадження першої черги єдиного 
Урядового порталу GOV.UA

 розроблення Плану дій реалізації 
Концепції розвитку е-послуг

 оптимізація та спрощення порядків 
надання пріоритетних адміністративних 
послуг за рахунок електронної взаємодії 
з базовими реєстрами (до 10 послуг);

 земельні відносини (реєстрація 
земельної ділянки тощо);

 ведення бізнесу (реєстрація нового, 
внесення змін, закриття бізнесу тощо);

 будівництво (введення об'єктів в 
експлуатацію тощо);

 екологія (дозвіл на поводження з 
відходами, спецводокористування
тощо);

 соціальний захист (допомога по 
народженню тощо);

 транспорт (замовлення номерних 
знаків, ліцензія на перевезення тощо).

ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ

Виконано:
• Схвалено Концепцію розвитку системи 
надання електронних послуг в Україні, 
розпорядження КМУ від 16.11.2016 № 918-р;
• Спільний наказ Мінекономрозвитку та 
Мінрегіону від 08.09.2016 № 1501/248 «Про 
затвердження Порядку інтеграції  інформаційних 
систем державних органів та органів місцевого 
самоврядування  до Єдиного державного порталу 
адміністративних послуг», зареєстровано в 
Мін’юсті 04.10.2016 за № 1315/29445
• Запроваджено 7 електронних послуг у сфері 
будівництва.
• Запроваджено 3 електронні послуги у 
земельній сфері.
• Запроваджено по одній електронній послузі у 
соціальній та екологічній сферах.
• Запроваджено 4 електронні послуги щодо 
реєстрації та закриття юридичної особи, фізичної 
особи, яка має намір стати підприємцем.



ЕЛЕКТРОННА ВЗАЄМОДІЯ
ТА ДОКУМЕНТООБІГ

Запровадження автоматизованого обміну даними 
між державними інформаційними системами, 

розвиток е-документообігу, е-договорів та е-архіву

Е-УРЯДУВАННЯ – КЛЮЧ 
ДО РЕФОРМ



КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ 
ЕФЕКТИВНОСТІ - 2017Заплановано в 2017 році:

 Запровадження погодження проектів 
нормативно-правових актів КМУ в 
електронній формі

 Підключення до системи міжвідомчого 
електронного документообігу місцевих ОВВ 
(ОДА, РДА) та ОМС (міста обласного 
значення)

 Запровадження внутрішніх систем 
електронного документообігу в ключових 
ЦОВВ (Мінюст тощо)

 Запровадження пілотного проекту створення 
електронного архіву та реалізація передачі 
електронних документів

 Запровадження укладання бюджетних 
договорів в електронній формі

 Підключення бізнесу до системи 
міжвідомчого електронного документообігу з 
органами влади

 Запровадження сервісу створення 
електронного документу для громадян

 Розроблення та впровадження єдиного 
формату електронного документу

 Розвиток та забезпечення безперебійного 
функціонування СЕВ ОВВ

 Створення КСЗІ та впровадження СЕВ ОВВ 
в промислову експлуатацію

ЕЛЕКТРОННИЙ  ДОКУМЕНТООБІГ

Виконано:
• З 15.08.2016 року 

запроваджено виключно 
електронний 
обмін документами між 
СКМУ та ЦОВВ

• Щодня через систему 
проходить понад 1,5 тис 
електронних документів

• Підключено всі 
облдержадміністрації



Заплановано в 2017 році:
 Запровадження системи електронної 

взаємодії державних електронних 
інформаційних ресурсів 
(автоматизований обмін даними між 
реєстрами)

 Підключення до електронної 
взаємодії не менше 15 базових 
державних реєстрів

 Розроблення проекту Закону 
України «Про державні електроні 
ресурси»

 Підвищення якості даних та 
функціонування базових реєстрів 
(єдиного реєстру 
Держархбудінспекції, реєстру 
транспортних засобів МВД тощо)

 Запровадження реєстру державних 
електронних ресурсів

ЕЛЕКТРОННИЙ ОБМІН 
ДАНИМИ  МІЖ РЕЄСТРАМИ

Виконано:
• Ухвалено Постанову КМУ 

№ 606 «Про затвердження 
Порядку електронної взаємодії 
державних електронних 
інформаційних ресурсів»

• Визначено пріоритетні реєстри 
для першочергового 
підключення до електронної 
взаємодії

• Розпочато реалізацію пілотних 
проектів



ВІДКРИТІ ДАНІ
Оприлюднення суспільно-важливих наборів даних 

у форматі відкритих даних для вільного 
повторного використання
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КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ 
ЕФЕКТИВНОСТІ - 2017

Заплановано в 2017 році:
 Модернізація та забезпечення 

функціонування єдиного 
державного веб-порталу відкритих 
даних data.gov.ua

 Відкриття не менше 5 000 наборів 
державних даних, у т. ч. створення 
API до пріоритетних наборів, 
проведення аудитів даних в ЦОВВ

 Розроблення дорожньої карти 
розвитку відкритих даних на 
2017 рік

 Проведення національного 
конкурсу стартапів Open Data 
Challenge

 Розвиток міських порталів 
відкритих даних та відкриття 
типових наборів ОМС

 Внесення змін до постанови КМУ  
№ 835 щодо розвитку відкритих 
даних

ВІДКРИТІ ДАНІ

Виконано:
• Запроваджено портал 

відкритих даних
• На порталі зареєстровано 

понад 1000 органів влади, 
які оприлюднили понад                   
10 тис наборів даних

• Україна приєдналася до Хартії 
відкритих даних

• Затверджено дорожню карту 
розвитку відкритих даних на 
2016 рік

• Затверджено Порядок 
ведення порталу відкритих 
даних



ЕЛЕКТРОННА ІДЕНТИФІКАЦІЯ
Запровадження доступних,  безпечних та зручних 

засобів електронної ідентифікації громадян для доступу 
до електронних послуг

Е-УРЯДУВАННЯ – КЛЮЧ 
ДО РЕФОРМ



Е-УРЯДУВАННЯ – КЛЮЧ 
ДО РЕФОРМ

ЕЛЕКТРОННА ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Заплановано в 2017 році:
 Ухвалення Концепції розвитку 

електронної ідентифікації в 
Україні 

 Координація реалізації проекту 
запровадження MobileID в 
Україні (електронна 
ідентифікація з використанням 
мобільного цифрового підпису)

 Розроблення вимог до рівнів 
гарантії електронної 
ідентифікації

 Запровадження першої черги 
інтегрованої системи 
електронної ідентифікації, у т. ч. 
єдиного кабінету громадянина, 
єдиного входу (single sign on)

Виконано:
• Розроблено проект Концепції 

розвитку електронної 
ідентифікації

• Ініційовано пілотний проект 
Mobile ID (ідентифікація за 
допомогою електронного 
цифрового підпису на 
Sim-карті)



РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО
СУСПІЛЬСТВА

Е-УРЯДУВАННЯ – КЛЮЧ 
ДО РЕФОРМ

Побудова орієнтованого на інтереси людей, відкритого для всіх і 
спрямованого на розвиток інформаційного суспільства



Концепція розвитку е-урядування

Зміни в законодавство щодо НПІ

Міжгалузева рада з питань е-урядування

Національна програма інформатизації має об’єднувати та взаємоузгоджувати різні завдання та проекти органів влади

 забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів;
 уникнення дублювання завдань органами влади та повторне використання рішень іншими органами

влади;
 поєднання завдань різних органів влади для досягнення більших цілей;
 забезпечення сумісності створених рішень;
 розробка IT Project Model як частини фінансових та бюджетних інструкцій для реалізації ІТ-проектів в

державному секторі;
 розробка Government Business Case Model як частини зазначеної вище моделі для оцінки інвестицій (та їх

результативності) в ІТ-проект у державному секторі.

ЄДИНА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА



Використання коштів державного 
бюджету та організаційна інформація 

Забезпечення належного фінансування розвитку інформаційного суспільства, 
електронного урядування та Національної програми інформатизації.

Загальна структура Агентства 

Е-УРЯДУВАННЯ – КЛЮЧ 
ДО РЕФОРМ



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО ФІНАНСУВАННЯ
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Організація науково-технічної експертизи завдань (проектів) НПІ

Розроблення єдиного формату електронного документу

Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів;

Науково-дослідна робота

Єдиний державний веб-портал відкритих даних

Інтегрована система електронної ідентифікації

Єдиний веб-портал електронного урядування

СЕВ ДЕІР

СЕВ ОВВ

Національна програма інформатизації

Співвідношення бюджету поточного року з фактичними витратами попереднього

2016 рік 2017 рік



ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА



ДЯКУЄМО 
ЗА УВАГУ!


