
  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ 
 

вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150, тел. (044) 207-17-30 
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 __________________ № _____________          На ________________ від ________________ 
 

Про цифровий розвиток у 2021 році Головні розпорядники 
бюджетних коштів 

(за списком) 

 

 

 

 

 

 

Міністерство цифрової трансформації України, керуючись Законом 

України «Про Національну програму інформатизації», Бюджетним кодексом 

України та Положенням 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. 

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. 

 

ДОКУМЕНТ СЕД МІНЦИФРА АСКОД 
 

Підписувач Вискуб Олексій Анатолійович 

Сертифікат 12A1C72050EC685404000000DA6D05009B940D00  

Дійсний з 13.11.2019 12:38:06 по 13.11.2020 12:38:06 
Н4В"HВВ%*=iZО   

1/04-2-2613 від 15.06.2020 
  

 

 



Враховуючи наведене, в додаток до листа Мінцифри  від 24.01.2020 

№ 1/04-2-235, з метою розвитку електронного урядування та реалізації 

ключових проектів інформатизації в органах державної влади в 2021 році, 

просимо в термін до 01.07.2020 актуалізувати інформацію про завдання 

(проекти) інформатизації, які плануються до реалізації в 2021 році (Додаток 1) 

та в 2021-2023 роках (Додаток 2). Відповідно п.6 Положення до кожного 

проекту інформатизації, запланованого до реалізації у 2021 році, необхідно 
надати: 

• Техніко-економічне обґрунтування завдання (проекту) 

інформатизації з детальним розрахунком його вартості, викладеним в п.7.1 

(Додаток 3); 

• Експертний висновок державного замовника завдання (проекту) 

Національної програми інформатизації (Додаток 4).  

Повідомляємо, що Мінцифри розгляне можливість ресурсної 

підтримки реалізації окремих завдань (проектів) інформатизації в 2021 році в 

органах державної влади спрямованих на створення, розвиток (модернізацію) 

та інтеграцію інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних 

технологій. 

До розгляду приймаються пропозиції лише за наявності всіх 
заповнених додатків (пропозиції до завдань (проектів) на 2021 рік, пропозиції 

до завдань (проектів) на 2021-2023 роки, техніко-економічне обґрунтування 

завдань (проектів) інформатизації з розрахунками вартості, експертний 

висновок державного замовника) із зазначенням виконавця та його контактних 

даних (телефон, e-mail). Первинний формат  (*.doc, *.docx) та форму додатків 

просимо не змінювати. 

Матеріали у зазначений строк направити через систему електронної 

взаємодії органів виконавчої влади та на адресу електронної пошти: 

feltina@thedigital.gov.ua у форматі Word. 

 

 

 

mailto:xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx


Додатки: 

- пропозиції до завдань (проектів) Національної програми 

інформатизації на 2021 рік (Додаток 1); 

- пропозиції до завдань (проектів) Національної програми 

інформатизації на 2021-2023 роки (Додаток 2); 

- техніко-економічне обґрунтування завдання (проекту) 

Національної програми інформатизації (Додаток 3); 

- експертний висновок орієнтовного державного замовника 

завдання (проекту) Національної програми інформатизації (Додаток 4). 

     

 

 

Перший заступник Міністра, 
керівник Національної  
програми інформатизації  

    Олексій ВИСКУБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діна Гниліцька 207 17 35 

 



  

Додаток 1 

Пропозиції 
до завдань (проектів) інформатизації на 2021 рік 

_____________________________________________  
(назва органу) 

 

Найменування 
завдання 

Бюджетна програма 
(КПКВК)* 

Передбачені обсяги фінансування з державного бюджету, тис.грн. Очікувані результати 

Усього у тому числі 
поточні видатки капітальні видатки 

 

 

     

* - у випадку відсутності власних коштів зазначити це (потребує ресурсної підтримки) 
 



Додаток 2 

 

Пропозиції 
до завдань (проектів) інформатизації на 2021-2023 рік 

_____________________________________________  
(назва органу) 

 

Найменування 
завдання 

Бюджетна програма 
(КПКВК) 

Передбачені обсяги фінансування з державного бюджету, тис.грн. Очікувані результати 

Усього у тому числі 
2021 рік 2022 рік 2023 рік 

  

 

     





  

Додаток 3 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 

завдання (проекту) Національної програми інформатизації 

1. Найменування завдання (проекту). 
 
2. Напрям інформатизації відповідно до Концепції Національної 

програми інформатизації. 
 
3. Державний замовник. 
 

4. Мета завдання (проекту). 
 
 
5. Проблема, яка буде розв’язана в результаті виконання завдання 

(проекту). 
 

 

6. Детальний зміст завдання (проекту): 
1) обґрунтування завдання (проекту), правове забезпечення, стадія 

розроблення. 
 

2) загальна характеристика та актуальність завдання (проекту). 
 
3) строки виконання завдання (проекту) 1 рік, 
 
4) календарний план робіт: 

Номер 
етапу 
робіт 

Найменування етапу/ перелік 
робіт, які будуть 

виконуватися 

Орієнтовний 
строк 

виконання 

Орієнтовний обсяг 
фінансування1, 

тис. гривень 

Науково-технічна 
продукція2 

     

1 - орієнтовний обсяг фінансування за кожним видом робіт. 
2 - зазначається продукція, що буде створена в результаті виконання на кожному етапі робіт 
(документація, науково-технічний звіт, макетні, дослідні або експериментальні зразки, 
розрахунки, методики, програмні продукти, нормативні документи тощо). 
 

 

5) очікувані результати виконання завдання (проекту) (функціональні, 
інтеграційні та технічні характеристики продукції, яка буде створена в 
результаті виконання завдання (проекту). 

 

6) Очікувані переваги нової продукції перед існуючими 



вітчизняними та зарубіжними аналогами. 

 

7.  Фінансові аспекти завдання (проекту): 

1) загальна вартість виконання завдання (проекту)  

2) очікувані витрати на виконання завдання (проекту) за рахунок 
коштів державного бюджету, тис. гривень. 

 

Примітка: Якщо в рамках виконання завдання (проекту) передбачаються витрати на 
виготовлення та придбання спеціального, стандартного устаткування та нематеріальних активів, 
подається детальна інформація за такою таблицею: 

Найменування спеціального 
устаткування/ нематеріальних 

активів 

Одиниця 
виміру 

Необхідна 
кількість 

Орієнтовна 
вартість одиниці, 

тис. гривень 

Загальна вартість, 
тис. гривень 

     

 

3) назва бюджетної програми та КПКВ, за якою передбачено виконання 
завдання (проекту); 

 

4) фактичний обсяг фінансування завдання (проекту) за минулі роки за 
рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування 
завдань (проектів) Національної програми інформатизації, за роками 
(заповнюється за наявності такого фінансування). 

 

 
8. Запланована процедура закупівлі завдання (проекту). 
 

9. Використання продукції. 
1) перелік продукції (послуг), які передбачається отримати в результаті 

виконання завдання (проекту), її практичне значення, можливість 
використання в органах державної влади, на підприємствах, в установах тощо. 

 
2) потенційні споживачі продукції (послуг). 
 

3) оцінка витрат на використання продукції. 
 
4) очікуваний економічний ефект від використання продукції. 

Рік 
виконання, 
номер етапу 

робіт 

Усього за етапом 
робіт. 

У тому числі 

Розмір 
заробітної 

плати 

спеціальне 

устаткування/ 
нематеріальні 

активи 

роботи та послуги, виконані та 
надані сторонніми організаціями 

     



 

10. Відповідальний за виконання завдання (проекту) від державного 

замовника: 
 

 

Посада     Підпис              Прізвище  

телефон                                                    адреса електронної пошти  
 

 



Додаток 4 
до Порядку проведення експертизи 
Національної програми інформатизації та 
окремих її завдань (проектів), затвердженого 
постановою Кабінет)' Міністрів України від 
25.07.2002 № 1048 

 

 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК 

орієнтовного державного замовника  
завдання (проекту) Національної програми інформатизації 

 

__________________________________________________________________  
(найменування орієнтовного державного замовника завдання (проекту) Національної програми 

інформатизації) 
Завдання експертизи – визначення відповідності формальних ознак 
__________________________________________________________________  

(найменування об’єкту експертизи) 
 

установленим нормам і правилам, вимогам стандартів та обґрунтованості 
запропонованого обсягу фінансування. 

 

Перелік документів, поданих на 
експертизу, із зазначенням дати їх 
подання 

 

Висновок щодо відповідності 
(невідповідності) формальних ознак 
об’єкта експертизи установленим 
нормам і правилам, вимогам 
стандартів 

 

Висновок щодо обґрунтованості 
запропонованого обсягу 

фінансування (з посиланням на 
норми, нормативи, результати 
дослідження ринку тощо) 

 

 

 

 Посада     Підпис   Прізвище 

 

«___»___________2020 р. 
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