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Міністерство цифрової трансформації України опрацювало запити на 

інформацію від 12.04.2021, що надійшли електронною поштою, та повідомляє. 

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. 

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» публічна інформація – це відображена та 

задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 

була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних 

повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка 

знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників 

публічної інформації, визначених цим Законом. 

Основними повноваженнями Кабінету Міністрів України у сфері 

вдосконалення державного управління та державної служби, зокрема є 

утворення, реорганізація і ліквідація міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади відповідно до закону в межах коштів, передбачених у 

Державному бюджеті України на утримання органів виконавчої влади, 

затвердження положення про зазначені органи (абзац 12 пункту 6 частини 

першої статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»). 

Відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 

02.05.2019 № 829 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів 
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виконавчої влади» утворено Міністерство цифрової трансформації України, 

реорганізувавши Державне агентство з питань електронного урядування 

шляхом перетворення. 

Пунктом 1 Положення про Міністерство цифрової трансформації 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 

№ 856, зокрема визначено, що Мінцифри є центральним органом виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України. Мінцифри є головним органом у системі центральних органів 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної 

політики: у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, 

цифрових інновацій та технологій, електронного урядування та електронної 

демократії, розвитку інформаційного суспільства, інформатизації; у сфері 

впровадження електронного документообігу; у сфері розвитку цифрових 

навичок та цифрових прав громадян; у сферах відкритих даних, розвитку 

національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, 

розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та 

телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу; у сфері надання електронних 

та адміністративних послуг; у сферах електронних довірчих послуг та 

електронної ідентифікації; у сфері розвитку ІТ-індустрії.  

Враховуючи викладене, Мінцифри не володіє інформацією стосовно 

щорічної Доповіді про стан інформатизації в Україні за 2019 рік та щорічної 

Доповіді про стан інформатизації в Україні за 2020 рік. 

В межах компетенції Мінцифри надає запитувану інформацію. 

 

Додаток на 231 арк. в 1 прим. 
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