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Державне агентство з питань електронного урядування України 

(далі – Агентство) на виконання підпункту 3 пункту 1 Плану організації 

виконання Указу Президента України від 30 серпня 2017 р. № 254 „Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року 

„Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації”, 

введеного в дію Указом Президента України від 13 лютого 2017 року № 32” 

повідомляє наступне. 

Станом на сьогодні проект Закону України „Про внесення змін і 

доповнень до Закону України „Про національну програму інформатизації”, 

яким передбачається модернізація та оптимізація процедур формування та 

виконання Національної програми інформатизації, проходить правову 

експертизу в Міністерстві юстиції України і, на виконання підпункту 5в 

пункту 1 Плану організації виконання Указу Президента України від 30 серпня 

2017 р. № 254, буде внесений в установленому порядку на розгляд Кабінету 

Міністрів України з подальшим направленням до Верховної Ради України. 

З метою запровадження механізму погодження з Державною службою 

спеціального зв’язку та захисту інформації України проектів (завдань) 

Національної програми інформатизації запропонованих Державною службою 

спеціального зв’язку та захисту інформації України у своєму листі від 

13.09.2017 № 04/02/01-2242 Агентством запропоновані зміни в Законі України 

„Про Національну програму інформатизації”, в частині запровадження ролі 

державного замовника проектів (програм) інформатизації в сфері захисту 

інформації. Вказаний орган буде здійснювати контроль та моніторинг 

Щодо виконання плану організації 

виконання Указу Президента України 

від 30 серпня 2017 р. № 254 
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процесів формування та виконання Національної програми інформатизації, в 

тому числі здійснювати погодження проектів (завдань) інформатизації в 

межах своїх компетенцій.  

На виконання статті 9 Закону України “Про Національну програму 

інформатизації”, плану організації виконання Указу Президента України від 

13.02.2017 № 32 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 29 грудня 2016 року “Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні 

заходи з їх нейтралізації”, узагальнених пропозицій органів державної влади 

до Національної програми інформатизації на 2018 рік та на виконання 

доручення Першого віце-прем’єра України – Міністра економічного розвитку 

та торгівлі України від 26.07.2017 № 28818/1/1-17, Агентство розробило 

проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження 

переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2018 

рік, їх державних замовників та обсягів фінансування” (далі – проект акта). 

Листом від 30.08.2017 № 1/04-1-1204 Агентство направило проект акта на 

погодження Міністерству фінансів України і листом від 07.09.2017 № 07040-

07-10/24113 отримало відповідь якою висловлена позиція Міністерства 

фінансів щодо передчасності підготовки такого акту, відповідно абзацу 3 

пункту 7 Положення про формування та виконання Національної програми 

інформатизації, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 

31 серпня 1998 № 1352 (зі змінами) (далі – Положення). Агентство розглянуло 

позицію Міністерства фінансів та повідомляє, що відповідно до статті 9 Закону 

України „Про Національну програму інформатизації” програма завдань 

(робіт) з інформатизації на наступний бюджетний рік повинна подаватися до 

Верховної ради разом з проектом Закону України про Державний бюджет 

України. Абзац 3 пункту 7 Положення говорить про уточнення інформації 

щодо реалізації проектів інформатизації. Враховуючи вищенаведене, 

нагальність виконання доручення Першого віце-прем’єра України – Міністра 

економічного розвитку та торгівлі України від 26.07.2017 № 28818/1/1-17, а 

також позицію 12 центральних органів виконавчої влади що вже погодили 

проект акту, Агентство повторно направило проект акту на погодження. 
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