
ВИСНОВОК 

Міністерства цифрової трансформації України  
за результатами проведення цифрової експертизи 

проекту постанови Кабінету Міністрів України  «Про утворення державного 
підприємства «Національний фонд інвестицій України» 

(вид та назва проекту акта) 
 

Узагальнена позиція щодо проекту акта: Погоджується без зауважень 
 

Загальна підсумкова оцінка: Відповідний 

 

Розробник  
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

(найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного 
колегіального органу, та інші) 

 

Оцінка щодо наявності у проекті акта положень, що не узгоджуються із 
засадами реалізації принципів державної політики цифрового розвитку 

Не містить положень, що не узгоджуються із засадами реалізації принципів 
державної політики цифрового розвитку 
 

(чек-лист 1) 
 

Оцінка відповідності проекту акта законам України, іншим актам 
законодавства у сферах інформатизації, електронного урядування, 
формування і використання національних електронних інформаційних 
ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, 
електронного документообігу, надання адміністративних послуг, цифрового 
розвитку, електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації 

Відповідає 
 

(чек-лист 2) 
 

Зауваження (пропозиції) до проекту акта, як заінтересованого органу, не 
вказані у чек-листах 

Відсутні 
_____________________________________________________________________________  

 

Цифрову експертизу проведено 

Департаментом правового забезпечення цифрової трансформації 
 

(найменування структурного підрозділу апарату Мінцифри, який провів цифрову експертизу 
проекту акта) 

 

Заступник Міністра  
цифрової трансформації України                                      Олександр ШЕЛЕСТ 
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Чек-лист 1 
 

Оцінка щодо наявності у проекті акта положень, що не узгоджуються із 
засадами реалізації принципів державної політики цифрового розвитку 

 

Підсумкова оцінка: Не містить положень, що не узгоджуються із засадами 
реалізації принципів державної політики цифрового розвитку  
 

Критерії оцінки: 
1 Проект акта не містить положень, що не відповідають 

принципу відкритості 
ТАК 

 -  

2 Проект акта не містить положень, що не відповідають 
принципу прозорості 

ТАК 

 -  

3 Проект акта не містить положень, що не відповідають 
принципу багаторазовості використання 

ТАК 

 -  

4 Проект акта не містить положень, що не відповідають 
принципу технологічної нейтральності і портативності даних 

ТАК 

 -  

5 

 

Проект акта не містить положень, що не відповідають 
принципу орієнтованості на громадян 

ТАК 

 -  

6 Проект акта не містить положень, що не відповідають 
принципу інклюзивності та доступності 

ТАК 

 -  

7 Проект акта не містить положень, що не узгоджуються з 
принципом безпечності та конфіденційності 

ТАК 

 -  

8 Проект акта не містить положень, що не відповідають принципу 
багатомовності 

ТАК 

 -  

9 Проект акта не містить положень, що не відповідають принципу 
підтримки прийняття рішень 

ТАК 

 -  

10 Проект акта не містить положень, що не відповідають принципу 
адміністративного спрощення 

ТАК 

 -  
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11 Проект акта не містить положень, що не відповідають принципу 
збереження інформації 

ТАК 

 -  

12 Проект акта не містить положень, що не відповідають принципу 
оцінювання ефективності та результативності 

ТАК 

 -  
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Чек-лист 2 
 

Оцінка відповідності проекту акта законам України, 
іншим актам законодавства у сферах інформатизації, електронного 

урядування, формування і використання національних електронних 
інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, 
електронної демократії, електронного документообігу, надання 

адміністративних послуг, цифрового розвитку, електронних довірчих 
послуг та електронної ідентифікації 

 

Підсумкова оцінка: Відповідає 

 

Критерії оцінки: 
1 Проект акта відповідає законам України та/або узгоджується 

із законами України 
ТАК 

 -  

2 Проект акта відповідає актам Президента України та/або 
узгоджується із актами Президента України 

ТАК 

 -  

3 Проект акта узгоджується з актами Кабінету Міністрів 
України  

ТАК 

 -  

 

 
 


