


 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ 

ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ 
 

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

E-mail: agency@e.gov.ua Web: http://www.e.gov.ua Код ЄДРПОУ 37471818 
 

________________ № ________________  На № ________________ від ________________ 

 

Офіс Президента України 

Кабінет Міністрів України  
 

Щодо виконання Плану організації  
виконання Указу Президента України  
від 29 липня 2019 р. № 558 

 

Державне агентство з питань електронного урядування України  
(далі – Агентство) на виконання підпункту 1 пункту 1 Плану організації 
виконання Указу Президента України від 29 липня 2019 р. № 558 «Про деякі 
заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до 
електронних послуг», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 14 

серпня 2019 року протокольним рішенням № 30, повідомляє. 
Агентством спільно з проєктом міжнародної технічної допомоги 

EGOV4UKRAINE розроблено методику та інструмент із забезпечення 
проведення аудиту функціонування національних електронних 
інформаційних ресурсів, який розміщено на ресурсі audit.gov.ua. Розроблена 
Методика враховує рекомендації стандартів ISO/IES 27001:2013 
«Інформаційні технології. Технології безпеки. Система управління 
інформаційною безпекою. Вимоги» та Cobit 4.1 «Цілі контролю для 
інформаційних та суміжних технологій» та розміщена у розділі «Методика» 

за посиланням https://audit.gov.ua/Metodyka. 

Обстеження пройшли 209 суб’єктів (перелік додається), шляхом 
заповнення анкети-опитувальника на ресурсі audit.gov.ua, серед яких:  

71 державний орган влади; 
24 обласні державні адміністрації; 
24 міські ради та 7 управлінь; 
23 територіальні підрозділи; 

4 районні державні адміністрації; 
56 державних підприємств. 

Збір даних проводився за 670 критеріями. Розділ про інформаційну 
інфраструктуру налічує понад 190 полів даних, які описують відповідно до 
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розробленої методики такі групи об’єктів: інформацію щодо апаратного 
забезпечення, мережеву інфраструктуру, серверні/ЦОД, програмне 
забезпечення, ІТ-фахівців, а також про публічні (в т.ч. адміністративні) 
послуги, а також послуги, що надаються в електронній формі. 

Зібрано інформацію про інформаційні системи за 480 критеріями, які 
включають опис об’єктів таких, як е-ресурси, веб-сайти, системи 
забезпечення діяльності установи (системи документообігу, бухгалтерії й 
обліку, управління персоналом), інші системи. 

Зокрема, зібрано інформацію про інформаційні системи у розрізі даних 
про:  

− опис, статус, дату створення та введення в експлуатацію 

інформаційної системи; 

− відомості про володільця (держателя); 
− відомості про розробника; 

− відомості про адміністратора та відповідальних за ведення та 
функціонування системи;  

− програмну і апаратну платформу;  
− наявність та актуальність документації на систему;  
− наявність та характеристики підключення до мережі Інтернет та 

інших в т.ч. закритих мереж;  
− відомості про рівень захищеності системи (в т.ч. рівні контролю 

доступу);  

− наявність КСЗІ, наявність відповідної документації передбаченої 
цим розділом);  

− використання ресурсу в наданні адміністративних послуг; 
− витрати на створення та функціонування системи;  
− перелік наявних та необхідних електронних взаємодій;  
− інформація про достовірність і повноту даних, що обробляються 

в системі;  
− цільові групи користувачів та стейкхолдерів функціонування 

системи. 

За результатами обстеження зібрано інформацію про 1136 

інформаційні системи серед яких: 
е-ресурси – 157; 

веб-сайти – 219; 

системи документообігу – 170; 

системи управління персоналом – 78; 

системи бухгалтерії і обліку – 285; 

інші системи – 251. 



З попередніми аналітичними даними, які сформованою на основі 
зібраної інформації можна ознайомитись за посиланням 
https://audit.gov.ua/analitika. 

Агентством була забезпечена постійна технічна, методологічна та 
консультаційна підтримка процесу проведення аудиту функціонування 
національних електронних інформаційних ресурсів. 

Наразі розпочато роботу щодо аналізу зібраних даних отриманих в 
рамках проведення обстеження. До проведення аналізу залучено проєкт 

міжнародної технічної допомоги «Прозорість та підзвітність у державному 
управлінні та послугах (TAPAS)».  

Про результати детального аналізу інформації отриманої в рамках 
обстеження Офіс Президента України та Кабінет Міністрів України буде 
поінформовано додатково.  

 

Додаток: Перелік суб’єктів обстеження на 6 арк. в 1 прим.  
 

  

Т.в.о. Голови                                                         Валерій БАКАЛ 

https://audit.gov.ua/analitika


Додаток 1 

до листа Агентства 

від __ ________ 2019 р. № __________ 

 

Центральні органи виконавчої влади 

 

1. Національне агентство України з питань державної служби 

2. Державне космічне агентство України 

3. Антимонопольний комітет України 

4. Державна архітектурно-будівельна інспекція України 

5. Державна екологічна інспекція України 

6. Державна регуляторна служба України 

7. Державна служба України з безпеки на транспорті 
8. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру 

9. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за 
наркотиками 

10. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України 

11. Державне агентство лісових ресурсів 

12. Державне агентство рибного господарства України 

13. Державне агентство України з управління зоною відчуження 

14. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

15. Міністерство охорони здоров'я України 

16. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 

17. Державне агентство з питань електронного урядування України 

18. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

19. Державне агентство резерву України 

20. Міністерство у справах ветеранів України 

21. Державна казначейська служба України 

22. Державна служба статистики України 

23. Міністерство внутрішніх справ України 

24. Державна архівна служба України 

25. Міністерство юстиції України 

26. Державна міграційна служба 

27. Державна служба України з питань праці 
28. Міністерство освіти і науки України 

29. Міністерство оборони України 

30. Український інститут національної пам’яті 
31. Міністерство молоді та спорту України 

32. Державне агентство водних ресурсів 

33. Фонд державного майна України 

34. Національна поліція України 

35. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 

36. Державна служба України з надзвичайних ситуацій 
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37. Державна аудиторська служба України 

38. Державна фіскальна служба України 

39. Державна служба фінансового моніторингу України 

40. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб України 

41. Пенсійний фонд України 

42. Державна інспекція ядерного регулювання України 

43. Міністерство закордонних справ України 

44. Міністерство екології та природних ресурсів України 

45. Міністерство фінансів України 

46. Державне агентство України з питань кіно 

47. Державний комітет телебачення і радіомовлення України 

48. Державна авіаційна служба України 

49. Державна служба геології та надр України 

50. Державна служба морського та річкового транспорту України 

51. Міністерство аграрної політики та продовольства України 

52. Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) 
53. Державна служба експортного контролю України 

54. Міністерство інформаційної політики України 

55. Міністерство соціальної політики України 

56. Адміністрація Державної прикордонної служби України 

57. Державна служба якості освіти 

58. Національна служба здоров’я України 

59. Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України 

60. Міністерство інфраструктури України 

61. Міністерство культури України 

62. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів 

63. Державна інспекція енергетичного нагляду України 

64. Державне бюро розслідувань 

65. Державне агентство інфраструктурних проектів України 

66. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 

67. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку 
та інформатизації 

68. Державна податкова служба України 

69. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

70. Національне агентство з питань запобігання корупції 
71. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг 
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Обласні державні адміністрації 
 

1. Херсонська обласна державна адміністрація 

2. Кіровоградська обласна державна адміністрація 

3. Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

4. Вінницька обласна державна адміністрація 

5. Волинська обласна державна адміністрація 

6. Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

7. Житомирська обласна державна адміністрація 

8. Луганська обласна державна адміністрація 

9. Одеська обласна державна адміністрація 

10. Полтавська обласна державна адміністрація 

11. Рівненська обласна державна адміністрація 

12. Сумська обласна державна адміністрація 

13. Харківська обласна державна адміністрація 

14. Миколаївська обласна державна адміністрація 

15. Донецька обласна державна адміністрація 

16. Запорізька обласна державна адміністрація 

17. Київська обласна державна адміністрація 

18. Львівська обласна державна адміністрація 

19. Чернівецька обласна державна адміністрація 

20. Чернігівська обласна державна адміністрація 

21. Хмельницька обласна державна адміністрація 

22. Закарпатська обласна державна адміністрація 

23. Черкаська обласна державна адміністрація 

24. Тернопільська обласна державна адміністрація 

 

Міські ради 
 

1. Краматорська міська рада 

2. Кропивницька міська рада 

3. Харківська міська рада 

4. Дніпровська міська рада 

5. Ужгородська міська рада 

6. Київська міська рада (КМДА) 
7. Коломийська Міська Рада 

8. Вільногірська Міська Рада 

9. Волноваська Міська Рада 

10. Енергодарська Міська Рада 

11. Кам'янець-Подільська Міська Рада 

12. Обухівська міська рада 

13. Павлоградська міська рада 

14. Покровська міська рада 

15. Нікопольська міська рада 

16. Коростишівська міська рада 
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17. Мукачівська міська рада 

18. Олександрійська міська рада 

19. Самбірська міська рада 

20. Сєверодонецька міська рада 

21. Рахівська міська рада 

22. Кременчуцька міська рада 

23. Лисичанська міська рада 

24. Калуська міська рада 

 

Управління міських рад 
 

1. Управління культури Бахмутської міської ради 

2. Управління освіти Бахмутської міської ради 

3. Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради 

4. Фінансове управління Бахмутської міської ради 

5. Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської міської 
ради 

6. Управління охорони здоров'я Бахмутської міської ради 

7. Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради 

 

Територіальні підрозділи 
 

1. Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській Області 
2. Головне управління Держгеокадастру у Житомирській Області 
3. Головне управління Держгеокадастру у Черкаській Області 
4. Головне управління Держгеокадастру у Полтавській Області 
5. Головне управління Держгеокадастру в Одеській Області 
6. Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській Області 
7. Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській Області 
8. Головне управління Держгеокадастру у Волинській Області 
9. Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій Області 
10. Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій Області 
11. Головне управління Держгеокадастру у Харківській Області 
12. Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій Області 
13. Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській Області 
14. Головне управління Держгеокадастру у Луганській Області 
15. Головне управління Держгеокадастру у м. Києві 
16. Головний сервісний центр МВС 

17. Головне управління Держгеокадастру у Рівненській Області 
18. Головне управління Держгеокадастру у Херсонській Області 
19. Головне управління Держгеокадастру у Київській Області 
20. Головне управління Держгеокадастру у Донецькій Області 
21. Головне управління Держгеокадастру у Миколаївській Області 
22. Головне управління Держгеокадастру у Закарпатській Області 
23. Головне управління Держгеокадастру у Львівській Області 
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Районні державні адміністрації 
 

1. Попаснянська РДА 

2. Білокуракинська РДА 

3. Міловська РДА 

4. Троїцька РДА 

 

Державні підприємства 
 

1. ДП "Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут 
землеустрою" 

2. ДП "Житомирський інститут землеустрою" 

3. Білгород-Дністровська філія ДП "Адміністрація морських портів 
України" 

4. ДП "Миколаївський морський торгівельний порт" 

5. ДП "МТП "Чорноморськ" 

6. ПрАТ Українське Дунайске пароплавство 

7. ДП «Морський торговельний порт «Южний»» 

8. ДП "Ізмаїльський морський торговельний порт" 

9. Ізмаїльська філія ДП "Адміністрація морських портів України" 

10. Маріупольська філія ДП "Адміністрація морських портів України" 

11. ДП "Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут 
землеустрою" 

12. ДП "Морський торговельний порт Усть-Дунайськ" 

13. ДП "Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту "ОДЕСА" 

14. ДП "Адміністрація річкових портів" 

15. ДП "Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту" 

16. ДП "Бердянський морський торговельний порт" 

17. Державне підприємство обслуговування повітряного руху України 

18. ДП "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний 
інститут" 

19. ДП «Адміністрація морських портів України» 

20. Бердянська філія ДП "Адміністрація морських портів України" 

21. Дельта-лоцман ДП "Адміністрація морських портів України" 

22. Днопоглиблювальний флот ДП "Адміністрація морських портів України" 

23. Миколаївська філія ДП "Адміністрація морських портів України" 

24. Одеська філія ДП "Адміністрація морських портів України" 

25. Ольвія ДП "Адміністрація морських портів України" 

26. Південна філія ДП "Адміністрація морських портів України" 

27. Ренійська філії ДП "Адміністрація морських портів України" 

28. Скадовська філія ДП "Адміністрація морських портів України" 

29. Усть-Дунайська ДП "Адміністрація морських портів України" 

30. Чорноморська філія ДП "Адміністрація морських портів України" 
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31. Херсонська філія ДП "Адміністрація морських портів України" 

32. ДП «Укрсервіс Мінтрансу» 

33. ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» 

34. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 

35. ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ" 

36. ПрАТ «Харківський електротехнічний завод «ТРАНСЗВ’ЯЗОК» 

37. ДП «Маріупольський морський торговельний порт» 

38. ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» 

39. АТ «Укрзалізниця» 

40. ПАТ «Укрпошта» 

41. Державне підприємство водних шляхів «Устьдунайводшлях» 

42. ДП «Одеський морський торговельний порт» 

43. ДП «Херсонський морський торговельний порт» 

44. ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» 

45. Чорноморське головне морське агентство «Інфлот» 

46. ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. 
Шульгіна» 

47. ДП «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки» 

48. Державне підприємство водних шляхів «Укрводшлях» 

49. ДП "Фінансування інфраструктурних проектів" 

50. Казенне підприємство «Морська пошуково-рятувальна служба» 

51. Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків 

52. Державне Підприємство "Сервісний центр морського та річкового 
транспорту" 

53. ДП «класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» 

54. ДП «Державний проектно-вишукувальний та науково дослідний інститут 
морського транспорту «ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ» 

55. Державна установа "Держгідрографія" 

56. ДП "Вінницький інститут землеустрою" 
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