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від ____________20___р. № ________________      На № _________ від _________________2021р. 
                                                                                                  

 
 
  
 Про проекти інформатизації у 2021 році 

Розпорядники бюджетних коштів  

(за списком) 
 

 

Міністерство цифрової трансформації України на виконання функцій 
Генерального державного замовника Національної програми інформатизації, 
відповідно Закону України «Про Національну програму інформатизації» (далі – Закон), 
Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 року № 1352 
(далі – Положення), здійснює комплекс заходів щодо формування завдань (проектів) 
Національної програми інформатизації на 2021 рік. 

Статтею 2 Закону передбачено, що Національна програма інформатизації 
становить комплекс взаємопов'язаних окремих завдань (проектів) інформатизації, 
спрямованих на реалізацію державної політики та пріоритетних напрямів створення 
сучасної інформаційної інфраструктури України за рахунок концентрації та 
раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, 
виробничого і науково-технічного потенціалу держави, а також координації діяльності 
державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 
організацій усіх форм власності і громадян у сфері інформатизації. 

Статтею 26 Закону 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. 

Керуючись абз.3 п.7 Положення просимо Замовників до 29.01.2021р. надати 
інформацію про завдання (проекти) інформатизації, які заплановані до реалізації в 2021 
році. Звертаємо увагу Замовників на необхідність врахування Методики визначення 
належності бюджетних програм до сфери інформатизації, затвердженої наказом 
Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України від 22.05.2020 за № 459/34742, при підготовці інформації 
(тобто, інформація надається виключно за кодами ДК 021:2015 що визначають 
належність завдань (проектів), робіт до сфери інформатизації відповідно наведеним в 
Додатку до Методики).  
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До уваги центральних органів виконавчої влади: у випадку виконання завдань 
(проектів) інформатизації підпорядкованими державними підприємствами, 

установами або науково-дослідними інститутами, зазначати цю інформацію в таблиці 
окремим рядком із наведенням ЄДРПОУ та назви установи.    

До уваги обласних державних адміністрацій та органів місцевого 
самоврядування: у випадку виконання завдань (проектів) інформатизації структурними 
підрозділами органу зазначати цю інформацію в таблиці окремим рядком із 
наведенням ЄДРПОУ та назви підрозділу.    

Інформацію у зазначений строк необхідно надати у зручний для Замовника 
спосіб, а саме:  

шляхом заповнення е-форми для кожного окремого завдання за посиланням: 
https://forms.gle/gQzag8KssGtCWkENA та повідомити листом про виконання, або  

шляхом заповнення форми Додатку 1 (у форматі Word, прохання форму не 
змінювати), надіславши лист через систему електронної взаємодії органів виконавчої 
влади (в разі підключення) або на адресу електронної пошти npi2021@thedigital.gov.ua.  

У випадку виникнення питань щодо надання інформації та заповнення форм 
прохання писати на адресу npi2021@thedigital.gov.ua (тема листа - «Питання») та 
залишити контактний номер виконавця.   

Просимо Замовників відповідально поставитись до виконання завдання.  
Додаток 1: 
- визначені до реалізації завдання (проекти) Національної програми 

інформатизації на 2021 рік. 
     

 

 

 

 

Перший заступник Міністра, 
керівник Національної  
програми інформатизації  

     

Олексій ВИСКУБ 

 

 
Тетяна Третьякова 207 17 35 
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Додаток 1 

Визначені до реалізації завдання (проекти) інформатизації на 2021 рік 

_____________________________________________  

(ЄДРПОУ та назва органу) 

Порядковий 
№ 

Найменування завдання ДК 
021:2015 

Бюджетна 
програма 
(КПКВК) 

Передбачені обсяги фінансування з 
державного/місцевого бюджету або 

інші залучені кошти, тис.грн. 

Очікувані результати 

Усього у тому числі 

поточні 
видатки 

капітальні 
видатки 

  

 

      

 

 

 

 


