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Комітет Верховної Ради України з 

питань цифрової трансформації 

вул. Грушевського, 5, м. Київ, 01008 

 

Кабінет Міністрів України 
 

 

Міністерство цифрової трансформації України на виконання доручення 

Прем’єр-міністра України від 22.02.2021 № 7570/1/1-21 до листа Комітету 

Верховної Ради України з питань цифрової трансформації від 19.02.2021  

№ 04-33/13-2021/54446 щодо Доповіді про стан інформатизації в Україні та 

завдання Національної програми інформатизації надає запитувану інформацію 

та повідомляє. 

Статтею 26 Закону України «Про Національну програму інформатизації» 

визначено, що державні органи та органи місцевого самоврядування, установи 

та організації, які утримуються за рахунок бюджетних коштів, подають 

Генеральному державному замовнику інформацію про створення, розвиток та 

інтеграцію, незалежно від джерел фінансування, інформаційних систем, мереж, 

ресурсів та інформаційних технологій, що забезпечують функціонування цих 

органів, установ, організацій, за винятком інформації, пов'язаної з національною 

безпекою та обороною держави. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.1998  

№ 1352 «Про затвердження Положення про формування та виконання 

Національної програми інформатизації» державні замовники подають  

у I кварталі поточного року на розгляд керівника Національної програми 

інформатизації пропозиції до завдань на три роки, пропозиції до завдань 

(проектів) на рік, техніко-економічні обґрунтування завдань (проектів) 

Національної програми інформатизації, супровідний лист за підписом керівника 

державного замовника, експертні висновки, підготовлені відповідно до Порядку 

проведення  експертизи Національної програми інформатизації та окремих її 

завдань (проектів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

25 липня 2002 р., згідно з формами, визначеними пунктом 6 Положення № 1048. 
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З метою здійснення комплексу заходів щодо формування завдань 

(проектів) Національної програми інформатизації на 2021 рік та 2021-2023 роки, 

Мінцифри листами від 24.01.2020 № 1/04-2-235, від 15.06.2020 № 1/04-2-2613, 

від 15.01.2021 № 1/06-2-236 звернулось до головних розпорядників бюджетних 

коштів щодо надання інформації стосовно завдань (проектів) інформатизації, 

реалізацію яких заплановано на 2021 рік та 2021-2023 роки.  

При цьому в Пропозиції до завдань (додатки 2, 3 до листа) включено 

проекти, щодо яких подано повний пакет документів. 

 

Додатки: 1) Інформація про розвиток механізмів електронного урядування, стан 

інформатизації, цифровізації, цифрового розвитку та забезпечення 

розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та 

інформаційних ресурсів України на 187 арк. в 1 прим.;  

                 2) Пропозиції до завдань (проектів) Національної програми 

інформатизації на 2021 бюджетний рік на 26 арк. в 1 прим.;  

                 3) Пропозиції до завдань (проектів) Національної програми 

інформатизації на 2021-2023 роки на 18 арк. в 1 прим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діна Гниліцька gnylicka@e.gov.ua 

Перший заступник Міністра 

       

       

   Олексій ВИСКУБ 


