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       Про погодження проекту інформатизації

Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації
(копія) Державна казначейська служба 
України

Міністерство цифрової трансформації України (далі – Мінцифри) на 
виконання функцій Генерального державного замовника Національної програми 
інформатизації розглянуло матеріали, надані листом Департаменту освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі – Замовник), а саме: 

1) витяг з річного плану державних закупівель на 2021 рік; 
2) техніко-економічне обґрунтування проекту інформатизації «Придбання 

ноутбуків», загальна передбачена кількість – 5296 шт.;
3) проект договору про постачання Замовнику товару, зазначеного в 

специфікації, за ДК 021:2015 30210000-4 «Машини для обробки даних (апаратна 
частина)» (ноутбуки), що укладається за результатами відкритих торгів 
(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-12-008170-c) відповідно до норм Закону 
України «Про публічні закупівлі».

За результатами розгляду повідомляємо.
Відповідно до Порядку проведення експертизи Національної програми 

інформатизації та окремих її завдань (проектів), затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.07.2002 № 1048, на підставі постанови Кабінету 
Міністрів України від 17.03.2021 р. № 228 “Про реалізацію експериментального 
проекту з організації проведення експертизи Національної програми 
інформатизації та окремих її завдань (проектів)”, Мінцифри було організовано та 
проведено первинну експертизу отриманих матеріалів за результатами якої 
встановлено відповідність об’єкту експертизи пріоритетним напрямам державної 
політики у сфері інформатизації, сучасному стану і тенденціям розвитку 
інформатизації та оцінено позитивно. 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-12-008170-c


Мінцифри погоджує зазначений проект інформатизації і зазначає, що дане 
погодження проекту інформатизації не є погодженням його ціни.

Зауважуємо, що відповідно до ст. 22 Закону України «Про Національну 
програму інформатизації», Генеральний державний замовник здійснює моніторинг 
виконання проектів інформатизації, отже наполегливо рекомендуємо своєчасно 
інформувати Мінцифри про внесення змін до технічних, кількісних, якісних та 
вартісних характеристик проекту інформатизації.

Тетяна Третьякова 207 17 35

Перший заступник Міністра,
керівник Національної 
програми інформатизації
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