
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК додатковий, Форма 2022-3, п. 1-2.1

  КВК (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

1. Міністерство цифрової трансформації України  (загальнодержавні видатки та кредитування) 291

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 рік за бюджетними програмами

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2021 рік

(затверджено)

2020 рік

(звіт)

НайменуванняКод 2022 рік (проект)

3 41 2 5 6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального 

фонду на 2022 рік

7

(тис. грн.)

 2 182 364,6 717 708,8 602 000,0Національна програма інформатизації2911040

2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 

реалізації державних (регіональних) програм
 602 000,0  717 708,8  2 182 364,6

ВСЬОГО  0,0  602 000,0  717 708,8  2 182 364,6
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Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються 

додаткові кошти)

Граничним обсягом  видатків у сумі 717 708,0 тис грн забезпечено реалізацію лише 41 заходів інформатизації.

Граничним обсягом  на 2022 рік не забезпечено потребу на завдання (проекти) інформатизації  в органах державної влади у сумі 2 182 364,6 тис грн, а саме: 

1. Міністерству розвитку громад та територій України на підтримку, вдосконалення та супровід інформаційно-аналітичної системи контролю за процесом будівництва, 

програмне забезпечення "Містобудівний кадастр державного рівня", створення реєстрів ціноутворення та системи розрахунку орієнтовної вартості спорудження об'єктів, 

впровадження онлайн-платформи громадського обговорення проектів містобудування, створення порталу для перевірки доступності інфраструктурних об'єктів і сервісів,  

створення всеукраїнського громадського бюджету, створення, наповнення відповідними відомостями та адміністрування Державного реєстру адміністративно-

територіальних одиниць та територій територіальних громад України, інформація в якому буде відкритою та доступною, створення, наповнення відповідними відомостями 

та адміністрування Єдиного державного реєстру актів органів місцевого самоврядування, створення, наповнення відповідними відомостями та адміністрування Єдиного 

державного реєстру повноважень органів місцевого самоврядування,  оновлення, підтримка та супровід порталу Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), 

створення системи моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики, створення єдиного реєстру утримувачів територій для ефективного 

контролю за їх благоустроєм, впровадження національного порталу для управління будинком, замовлення, оплати та моніторингу надання комунальних послуг онлайн  

(Перша черга), розвиток Національної бази даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель, інформаційно-аналітична система стратегічного планування та 

моніторингу Мінрегіону -  46 810,0 тис грн; 

2. Державній митній службі України на запровадження сучасної системи автоматизації митних процесів, прозорого моніторингу та контролю за митними операціями, 

спрощення та запровадження митних електронних сервісів - 100 000,0 тис грн; 

3.Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України на придбання програмного забезпечення для набору, редагування, оформлення текстів, електронних 

таблиць, створення та відтворення документів і презентацій, для виявлення, захисту та запобігання витоку критичної інформації (DLP), для управління інформаційною 

безпекою та подіями безпеки (SIEM) - 5200,0 тис грн; 

3. Апарату Верховної Ради України на комплексну система "Цифровий комітет" та "Цифровий зал" - 44132,0 тис грн; 

4. Міністерству юстиції України  на модернізацію автоматизованих робочих місць працівників апарату, серверної інфраструктури локальної мережі, програмного 

забезпечення Автоматизованої системи виконавчого провадження; впровадження системи телефонного зв'язку апарату, створення комплексної системи захисту інформації в 

інформаційно-телекомунікаційній системі апарату, закупівля комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення для роботи Єдиного реєстру засуджених та осіб, 

узятих під варту (ДУ "Центр пробації"), розвиток та модернізація Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 

165376,7 тис грн; 

5. Міністерству у справах ветеранів України на розвиток Інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр ветеранів війни", ІТ інфраструктури;  

створення комплексної системи захисту інформації, розробку та впровадження інформаційної системи визначення та аналізу станів психічного здоров'я MARTA - 42490,0 

тис грн; 

6. Міністерству економіки України на створення та впровадження КСЗІ з підтвердженою відповідністю в загальній ІТС Мінекономіки,  підтвердженою відповідністю в 

інформаційно-аналітичній системі "Кадри-Web", створення Інформаційно-аналітичної системи "Комунальні підприємства України, захист автоматизованого робочого місця 

для фінансової звітності в електронному вигляді до ДФС та ПФУ, контроль захищеності інформації веб-ресурсів шляхом оформлення цифрових документів, які дозволяють 

серверам та клієнтам перевіряти справжність один одного для подальшого обміну інформацією в зашифрованому вигляді на термін 12 місяців (придбання ssl-сертифікатів)), 

продовження ліцензій на право користування функціями мережевої безпеки файрвол Huawei (USG 6620 та USG6560E-AC) з підпискою на захист від загроз IPS-AV-URL-CS-

FP та технічною підтримкою на 3 роки, закупівлю Відмовостійкого програмно-апаратного комплексу системи віртуалізації (ПАК) - 15089,0 тис грн; 

7. Міністерству енергетики України на комерційний облік електричної енергії (е-споживач) - 78260,75 тис грн; 

8. Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на облаштування серверної кімнати, придбання системи віртуалізації та контейнеризації, 

серверного обладнання та мережевого устаткування, програмного забезпечення з виключними майновими правами - 19271,2 тис грн; 

9. Міністерству освіти і науки України на розробку та реалізацію пілотного проєкту хабу Європейської хмари відкритої науки (EOSCхабу) із залученням кластерів УНГ,  

модернізацію програмного та апаратного забезпечення апарату Міністерства  з метою розбудови інституційної спроможності, модернізацію програмного забезпечення 

Єдиної державної електронної бази з питань освіти в частині формування, зберігання та онлайн перевірки додатків до документів про вищу освіту (наукові ступені) (ДП 

Інфоресурс), модернізацію апаратного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ДП Інфоресурс), модернізацію аналітично інформаційної системи 

"Позашкілля" (АІС "Позашкілля"), модернізацію програмного та апаратного забезпечення Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" з метою 

розбудови інституційної спроможності (ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти"), інтеграцію Єдиної державної електронної бази з питань освіти з інтегрованою системою 

електронної ідентифікації (ДП Інфоресурс), створення в Єдиній державній електронній базі з питань освіти модуля подання та розгляду заяв в електронній формі на 
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здобуття освіти за освітньокваліфікаційни м рівнем (далі - ОКР) "кваліфіковани й робітник" (ДП Інфоресурс), розширення функціоналу вебплатформи "Наука для бізнесу в 

Україні (Science to Business Marketing Model)", створення Національної електронної науковоінформаційної системи "URIS" (Державна науково-технічна бібліотека України), 

розробку онлайн кабінету експерта для здійснення процедури проведення наукової та науковотехнічної експертизи (Український Інститут Науково-технічної Експертизи Та 

Інформації), проектування системи електронної реєстрації наукових заходів (Український Інститут Науково-технічної Експертизи Та Інформації),  проектування особистого 

електронного кабінету спеціалізованої вченої ради (Український Інститут Науково-технічної Експертизи Та Інформації), супроводження та модернізацію електронних 

сервісів для здобувачів освіти і педагогічних працівників (каталог електронних освітніх ресурсів, портал підвищення кваліфікації педагогічних працівників) (Український 

інститут розвитку освіти) - 137856,96 тис грн; 

10. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України на розвиток і модернізацію багатомодульної інформаційно-телекомунікаційної системи Єдина екологічна 

платформа "Еко.Дія" - 43860,0 тис грн; 

11. Міністерству молоді та спорту України на розроблення Електронного паспорту спортсмена, реєстру спортивних організацій з особистими кабінетами, комплексну 

медичну інформаційну систему для автоматизації процесів у медичних  закладах - 16178,17 тис грн; 

12. Державній службі якості освіти України на створення електронної аналітичної системи Державної служби якості освіти України  - 4500,0 тис грн; 

13. Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками на створення інформаційної системи державного контролю якості та безпеки медичної 

техніки і виробів медичного призначення,  створення інформаційної системи електронної черги, створення інформаційної системи керування життєвим циклом аудіо- та 

відеоматеріалів, отриманих під час інспектувань, модернізацію інформаційної системи офіційного вебсайту Держлікслужби, створення централізованої системи 

антивірусного захисту Держлікслужби, створення централізованої системи протидії витоку інформації, створення централізованої системи двофакторної автентифікації,  

створення централізованої системи виявлення та попередження вторгнень,  створення централізованої системи керування та моніторингу всіх компонентів ІТ-

інфраструктури, приведення локальних мереж Держлікслужби до безпечної топології із забезпеченням їх сегментації та розмежування прав доступу, побудову сучасної 

захищеної телекомунікаційної мережі між апаратом та територіальними органами Держлікслужби із використанням відмовостійких мережевих екранів класу NGFW із 

багаторівневою системою захисту усіх мережевих з'єднань та усіх видів інформації, що передається мережею, резервуванням каналів зв'язку від різних провайдерів, мережі 

ІР-телефонії та локальними телефонними шлюзами, модернізацію головного серверного комплексу апарату Держлікслужби для приведення технічних характеристи якого 

до таких, що дозволять ефективне функціонування спеціалізованого та загальносистемного програмного забезпечення, зазначеного вище, створення територіально 

відокремленого резервного серверного комплексу апарату Держлікслужби для гарантування доступності даних та сервісів Держлікслужби, створення локальних серверних 

комплексів для забезпечення ефективної роботи територіальних органів і лабораторій Держлікслужби, заміну користувацького апаратного забезпечення на таке, яке 

забезпечить ефективну роботу працівників Держлікслужби без суттєвої модернізації принаймні п'ять років після встановлення та інтегруватиметеся з системою протидії 

витоку інформації,  створення систем відеонагляду та контролю доступу в апараті Держлікслужби, її територіальних органах та лабораторіях  - 308 901,0 тис грн;

14. Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру на модернізацію двох систем збереження даних автоматизованої системи Державного земельного 

кадастру та двох комплектів комутаторів SAN, модернізацію мережевого обладнання автоматизованої системи Державного земельного кадастру - 196 012,46 тис грн.

№ 

з/п

Найменування Одиниця виміру 2022 рік (проект) 

в межах доведених 

граничних обсягів 

Джерело інформації  2022 рік (проект) зміни  

у разі передбачення додаткових  

коштів

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів

1 2 3 4 5 6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної 

програми

Нереалізовані  відповідні заходи призведуть до зниження ефективності державного управління за рахунок ускладнення управлінських процедур, збільшення 

адміністративних витрат органів державної влади за рахунок неефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій та зниження ступеню доступності 

інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що в свою чергу, не дозволить у найкоротші часи зміцнити довіру громадян до 

інститутів держави та досягти якісно нового рівня управління державою і суспільством у цілому.
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необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2021 рік

(затверджено)

2020 рік

(звіт)

НайменуванняКод 2022 рік (проект)

3 41 2 5 6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального 

фонду на 2022 рік

7

(тис. грн.)

 22 120,9 231 000,0 231 000,0Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на розвиток мережі центрів надання 

адміністративних послуг

2911050

3220 Капітальні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
 231 000,0  231 000,0  22 120,9

ВСЬОГО  0,0  231 000,0  231 000,0  22 120,9

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються 

додаткові кошти)

Реалізація вищезазначених заходів у 2022 році потребуватиме додаткових видатків розвитку (КЕКВ 3220) в сумі 22 120,9 тис. грн, з яких фінансування отримають наступні 

громади:

1. Громади, що мають ЦНАП ОМС

2. Громади, що не мають ЦНАП ОМС

3. Громади, що мали ЦНАП РДА.

№ 

з/п

Найменування Одиниця виміру 2022 рік (проект) 

в межах доведених 

граничних обсягів 

Джерело інформації  2022 рік (проект) зміни  

у разі передбачення додаткових  

коштів

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів

1 2 3 4 5 6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної 

програми

Негативні наслідки у разі відсутності фінансування:

-позбавлення громадян та бізнесу можливостей ефективно використовувати цифрові технології, продукти та послуги в усіх сферах життєдіяльності;

- зловживання та виникнення корупційних ризиків, оскільки більшість публічних послуг надаються у паперовій формі, а для їх отримання громадянам та бізнесу необхідно 

особисто відвідувати органи влади;

 - складність та зарегульованість процедури надання публічних послуг, відсутність чіткого та обґрунтованого визначення принципів і засад розрахунку розмірів 

адміністративних зборів негативно позначається на строках, якості та доступності їх надання; 

 - відсутність розвиненої мережі центрів надання адміністративних послуг органів місцевого самоврядування та низька мотивація до системного навчання/підвищення 

кваліфікації працівників таких центрів, ускладнює доступ жителів територіальних громад до якісних адміністративних послуг.

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2021 рік

(затверджено)

2020 рік

(звіт)

НайменуванняКод 2022 рік (проект)

3 41 2 5 6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів  загального 

фонду на 2022 рік

7

(тис. грн.)

4



 450 000,0 500 000,0 500 000,0Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення 

доступності широкосмугового доступу до Інтернету в 

сільській місцевості

2911060

2620 Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
 450 000,0

3220 Капітальні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
 500 000,0  500 000,0

ВСЬОГО  0,0  500 000,0  500 000,0  450 000,0

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються 

додаткові кошти)

Державним бюджетом України на 2021 рік передбачено видатки за бюджетною програмою (код 2911060) "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості" у розмірі 500 000,0 тис . грн, за 

рахуноквідповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 № 453  "Питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

заходів спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості" та розпорядження  Кабінету Міністрів України від 

09.06.2021 № 622-р "Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості" затверджено розподіл у 2021 році субвенції для 670 громад на підключення 11282 соціальних обєктів, що 

знаходяться в 3652 селах, на придбання послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету, що розташовані в населених 

пунктах, у яких відсутнє покриття волоконно-оптичними мережами та засновниками яких є територіальні громади.  

Реалізація вищезазначених заходів у 2022 році потребуватиме додаткових видатків споживання (КЕКВ 2620) в сумі  450 000,0 тис грн  за рахунок яких планується 

забезпечити підключення до широкосмугового Інтернету 3 000 населених пунктів через підключення близько 900 закладів соціальної інфраструктури та створення 

технічних можливостей для підключення місцевого населення.

№ 

з/п

Найменування Одиниця виміру 2022 рік (проект) 

в межах доведених 

граничних обсягів 

Джерело інформації  2022 рік (проект) зміни  

у разі передбачення додаткових  

коштів

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення  додаткових коштів

1 2 3 4 5 6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної 

програми

Позбавлення мешканців населених пунктів, які не підключені до волоконно-оптичних мереж ШСД до Інтернету можливості отримувати інформацію, державні послуги, 

освітні та медичні послуги, працювати онлайн, та ставить під загрозу якісне, повноцінне та своєчасне виконання закладами соціальної інфраструктури своїх функцій.

ВСЬОГО:  1 333 000,0  1 448 708,8  2 654 485,5

5



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2024 РOКИ додатковий, Форма 2022-3, п . 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023-2024  роки за бюджетними програмами

необхідно

додатково (+)

індикативні 

прогнозні показники

НайменуванняКод 2023 рік (прогноз)

1 2 3 4

2024 рік (прогноз)

необхідно

додатково (+)

індикативні 

прогнозні показники

5 6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального 

фонду на 2023 і 2024 роках

7

(тис. грн.)

 4 330 825,5 602 000,0 4 709 087,7 602 000,0Національна програма інформатизації2911040

2281 Дослідження і розробки, 

окремі заходи розвитку по 

реалізації державних 

(регіональних) програм

 602 000,0  4 709 087,7  602 000,0  4 330 825,5

ВСЬОГО  602 000,0  4 709 087,7  602 000,0  4 330 825,5

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого 

потребуються додаткові кошти)

              Прогнозний рівень видатків, доведений Мінцифри на 2023 роки визначений граничним обсягом видатків у сумі 602 000,0 тис грн, що  забезпечує реалізацію лише 

30  заходів інформатизації, що складає 14,0 відсотки від загальної потреби. Водночас  для реалізації завдань Національної програми інформатизації необхідно у 2023 році 

додатково 4 709 087,7 тис грн за рахунок яких планується забезпечити реалізацію проектів спрямованих на: 

- розробку стандартів в галузі інформаційно-комунікаційних технологій, гармонізовані з міжнародними стандартами - 11 230,0 тис грн; 

- розвиток інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, зокрема: забезпечення функціонування інтегрованої системи електронної ідентифікації; розвиток 

інформаційних ресурсів з механізмами надання електронних послуг; створення Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів; створення та 

розвиток державних реєстрів; розробка типового програмного забезпечення з відкритим кодом тощо - 39 833,75 тис грн;

- супроводження комплексних систем захисту інформації - 18 599,0 тис грн;

- створення, розвиток та забезпечення функціонування інформаційних ресурсів органів державної влади - 165 286,17 тис грн;

- створення та розвиток систем інформаційно-аналітичної підтримки вирішення завдань розвитку державності, безпеки та оборони - 1 542 653,60 тис грн; 

- створення та забезпечення розвитку автоматизованих систем інформаційно-аналітичного забезпечення органів виконавчої влади - 110 146,0 тис грн;

- впровадження, модернізацію, розвиток та забезпечення функціонування системи електронного документообігу -  25719,35 тис грн; 

- програмно-технічний комплекс з функціями криптографічного захисту інформації для надання послуг мобільного захищеного доступу до державних інформаційних 

ресурсів та послуг захищеного мобільного зв’язку - 8500,0 тис грн;

- кіберзахист критичної інформаційної інфраструктури - 1000,0 тис грн;

- завдання, пов’язані з інформатизацією процесів соціально-економічного розвитку -  526 411,23 тис грн;

- завдання, пов’язані з інформатизацією фінансової та грошової системи, державного фінансово-економічного контролю - 11 740,0 тис грн;

- завдання, пов’язані з інформатизацією соціальної сфери - 547 123,97 тис грн;

- завдання, пов’язані з інформатизацією в галузі екології та використання природних ресурсів - 369 017,0 тис грн;

- завдання, пов’язані з інформатизацією у сфері науки, освіти і культури - 139 106,96 тис грн;

- завдання, пов’язані з інформатизацією системи правосуддя - 145 626,70 тис грн;

- реалізація регіональних програм та програм інформатизації органів місцевого самоврядування - 47 094,01 тис грн.

Прогнозний рівень видатків, доведений Мінцифри на 2024 роки визначений граничним обсягом видатків у сумі 602 000,0 тис грн що  забезпечує реалізацію лише 40 заходів 

інформатизації, що складає 15,3 відсотки від загальної потреби.  Водночас  для реалізації завдань Національної програми інформатизації необхідно  у 2024 році додатково 3 

330 825,50 тис грн, за рахунок яких планується забезпечити реалізацію проектів спрямованих на: 

- розвиток інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, зокрема: забезпечення функціонування інтегрованої системи електронної ідентифікації; розвиток 

інформаційних ресурсів з механізмами надання електронних послуг; створення Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів; створення та 

розвиток державних реєстрів; розробка типового програмного забезпечення з відкритим кодом тощо - 55 268,70 тис грн;

- супроводження комплексних систем захисту інформації - 28 948,35 тис грн;



- створення та розвиток систем інформаційно-аналітичної підтримки вирішення завдань розвитку державності, безпеки та оборони - 1 542 653,60 тис грн; 

- створення та забезпечення розвитку автоматизованих систем інформаційно-аналітичного забезпечення органів виконавчої влади - 26 050,0 тис грн;

- впровадження, модернізацію, розвиток та забезпечення функціонування системи електронного документообігу - 43641,80 тис грн;

- завдання, пов’язані з інформатизацією процесів соціально-економічного розвитку - 541 681,53 тис грн;

- завдання, пов’язані з інформатизацією фінансової та грошової системи, державного фінансово-економічного контролю - 35 302,47 тис грн;

- завдання, пов’язані з інформатизацією соціальної сфери - 545 189,17 тис грн;

- завдання, пов’язані з інформатизацією в галузі екології та використання природних ресурсів - 197 540,50 тис грн;

- завдання, пов’язані з інформатизацією у сфері науки, освіти і культури - 126308,96 тис грн;

- завдання, пов’язані з інформатизацією системи правосуддя - 140 376,70 тис грн;

- реалізація регіональних програм та програм інформатизації органів місцевого самоврядування - 47 864,01 тис грн

та інші заходи.

№ 

з/п

Найменування Одиниця 

виміру

 2023 рік (прогноз)

 

в межах 

доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників 

Джерело інформації  2023 рік (прогноз)

 зміни  

у разі 

передбачення 

додаткових

  коштів

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

 2024 рік (прогноз)

 

в межах 

доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників 

 2024 рік (прогноз)

 зміни  

у разі 

передбачення 

додаткових  

коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання 

бюджетної програми

- нереалізовані відповідні заходи призведуть до зниження ефективності державного управління за рахунок ускладнення управлінських процедур, збільшення 

адміністративних витрат органів державної влади за рахунок неефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій та зниження ступеню доступності 

інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що в свою чергу, не дозволить у найкоротші часи зміцнити довіру громадян до 

інститутів держави та досягти якісно нового рівня управління державою і суспільством у цілому.

необхідно

додатково (+)

індикативні 

прогнозні показники

НайменуванняКод 2023 рік (прогноз)

1 2 3 4

2024 рік (прогноз)

необхідно

додатково (+)

індикативні 

прогнозні показники

5 6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального 

фонду на 2023 і 2024 роках

7

(тис. грн.)

 2 546 300,4 1 392 593,5Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на розвиток мережі центрів надання 

адміністративних послуг

2911050

3220 Капітальні трансферти 

органам державного 

управління інших рівнів

 1 392 593,5  2 546 300,4

ВСЬОГО  1 392 593,5  2 546 300,4

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого 

потребуються додаткові кошти)

Продовження реалізації завдань розвитку у 2023 році потребуватиме додаткових видатків розвитку (КЕКВ 3220) в сумі 1 392 593,54 тис . грн, з яких фінансування отримають 

наступні громади:                                                                                    

1. Громади, що мають ЦНАП ОМС

Забезпечення паспортним та водійським обладнанням 264 громади з населенням у інтервалі від 9 тис. до 20 тис. осіб, що станом на 01.07.2021 мають ЦНАП ОМС, однак не 

мають такої техніки у своїх ЦНАП – 164 748,21 тис. грн

2. Громади, що не мають ЦНАП ОМС



Забезпечення 144 громади з населенням у інтервалі від 9 тис. до 20 тис. осіб, що станом на 01.07.2021 не мають ЦНАП ОМС, коштами для будівництва ЦНАП та 

забезпеченням належним обладнанням – 1 163 186,55 тис. грн

3. Громади, що мали ЦНАП РДА

Забезпечення 8 громад з населенням у інтервалі від 9 тис. до 20 тис. осіб, що станом на 01.07.2021 мали ЦНАП РДА, коштами для будівництва ЦНАП та забезпеченням 

належним обладнанням – 64 658,78  тис. грн.

Реалізація вищезазначених заходів у 2023 році потребуватиме додаткових видатків розвитку (КЕКВ 3220) в сумі 2 546 300,40  тис. грн, з яких фінансування отримають 

наступні громади:                                                          

1. Громади, що мають ЦНАП ОМС

Забезпечення паспортним обладнанням 156 громад з населенням менше 9 тис. осіб, що станом на 01.07.2021 мають ЦНАП ОМС, однак не мають такої техніки у своїх ЦНАП 

– 64 887,76 тис. грн

2. Громади, що не мають ЦНАП ОМС

Забезпечення 321 громади з населенням менше 9 тис. осіб, що станом на 01.07.2021 не мають ЦНАП ОМС, коштами для будівництва ЦНАП та забезпеченням належним 

обладнанням – 2 473 568,17 тис. грн

3. Громади, що мали ЦНАП РДА

Забезпечення 1 громади з населенням менше 9 тис. осіб, що станом на 01.07.2021 мала ЦНАП РДА, коштами для будівництва ЦНАП та забезпеченням належним 

обладнанням – 7 844,47 тис. грн.

№ 

з/п

Найменування Одиниця 

виміру

 2023 рік (прогноз)

 

в межах 

доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників 

Джерело інформації  2023 рік (прогноз)

 зміни  

у разі 

передбачення 

додаткових

  коштів

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

 2024 рік (прогноз)

 

в межах 

доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників 

 2024 рік (прогноз)

 зміни  

у разі 

передбачення 

додаткових  

коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання 

бюджетної програми

Негативні наслідки у разі не виділення додаткових коштів:

-  позбавлення громадян та бізнесу можливостей ефективно використовувати цифрові технології, продукти та послуги в усіх сферах життєдіяльності;

- зловживання та виникнення корупційних ризиків, оскільки більшість публічних послуг надаються у паперовій формі, а для їх отримання громадянам та бізнесу необхідно 

особисто відвідувати органи влади;

 - складність та зарегульованість процедури надання публічних послуг, відсутність чіткого та обґрунтованого визначення принципів і засад розрахунку розмірів 

адміністративних зборів негативно позначається на строках, якості та доступності їх надання; 

 - відсутність розвиненої мережі центрів надання адміністративних послуг органів місцевого самоврядування та низька мотивація до системного навчання/підвищення 

кваліфікації працівників таких центрів, ускладнює доступ жителів територіальних громад до якісних адміністративних послуг.

необхідно

додатково (+)

індикативні 

прогнозні показники

НайменуванняКод 2023 рік (прогноз)

1 2 3 4

2024 рік (прогноз)

необхідно

додатково (+)

індикативні 

прогнозні показники

5 6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального 

фонду на 2023 і 2024 роках

7

(тис. грн.)

 3 236 010,0 3 236 010,0Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення 

доступності широкосмугового доступу до Інтернету в 

сільській місцевості

2911060



2620 Поточні трансферти органам 

державного управління 

інших рівнів

 3 183 510,0  3 183 510,0

3220 Капітальні трансферти 

органам державного 

управління інших рівнів

 52 500,0  52 500,0

ВСЬОГО  3 236 010,0  3 236 010,0

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого 

потребуються додаткові кошти)

Продовження виконання заходів програми у 2023 році потребуватиме lодаткових видатків споживання (КЕКВ 2620) у сумі 950 000,0 тис грн  за рахунок яких планується 

забезпечити підключення до широкосмугового Інтернету 4 300 населених пунктів через підключення близько 12 900 закладів соціальної інфраструктури та створення 

технічних можливостей для підключення місцевого населення.
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додаткових

  коштів
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 2024 рік (прогноз)

 

в межах 

доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників 

 2024 рік (прогноз)

 зміни  

у разі 

передбачення 

додаткових  

коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання 

бюджетної програми

Позбавлення мешканців населених пунктів, які не підключені до волоконно-оптичних мереж ШСД до Інтернету можливості отримувати інформацію, державні послуги, 

освітні та медичні послуги, працювати онлайн, та ставить під загрозу якісне, повноцінне та своєчасне виконання закладами соціальної інфраструктури своїх функцій.

ВСЬОГО:  602 000,0  9 337 691,2  602 000,0  10 113 135,9

Перший заступник Міністра цифрової 

трансформації України

Олексій ВИСКУБ

(прізвище та ініціали)(підпис)

Едуард ГОНЧАРЕНКОДиректор Департаменту фінансово-господарської 

діяльності- головний бухгалтер

(підпис) (прізвище та ініціали)


