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Шановний Олександре Васильовичу! 
 

Мінрегіон розглянув Ваш запит на отримання публічної інформації, який 
надійшов від Секретаріату Кабінету Міністрів України від 28.10.2021 року 
№18/07-/2021/333028, щодо питань реалізації Закону України від 22.03.2018 
№2362-VIII та в межах компетенції інформує.  

Відповідно до пункту 2 розділу II “Прикінцеві положення” Закону 
України від 22 березня 2018 р. № 2362-VIII “Про внесення змін до деяких 
законів України щодо повноважень в галузі охорони навколишнього 
природного середовища” Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову від 
10 листопада 2021 р. № 1171 «Про реалізацію експериментального проекту 
щодо підвищення ефективності організації процесів планування діяльності 
Кабінету Міністрів України». 

Відповідною постановою затверджено Порядок проведення 
експериментального проекту щодо підвищення ефективності організації 
процесів планування діяльності Кабінету Міністрів України (далі - Порядок), а 
також строк реалізації  експериментального проекту протягом двох років.  

Також інформуємо, що відповідно до Порядку учасниками 
експериментального проекту є Секретаріат Кабінету Міністрів України, а також 
міністерства та інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, які 
здійснюють розроблення, виконання та моніторинг програмних документів 
Кабінету Міністрів України, документів з питань планування діяльності 
Кабінету Міністрів України. 

Крім того, інформація для міністерств, інших центральних та місцевих 
органів виконавчої влади - учасників експериментального проекту щодо 
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організації процесів планування діяльності Кабінету Міністрів України під час 
реалізації експериментального проекту надсилається таким учасникам 
експериментального проекту Секретаріатом Кабінету Міністрів України. 

 

 

Заступник Міністра з питань 
цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій і цифровізації 

 
 

Олександр ДУДЧЕНКО 

 

 

 

 

Кіяшко Анна 
Тел. 590-4-794 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Персональні дані, вказані Вами у зверненні (запиті), захищаються та обробляються Мінрегіоном відповідно до Закону України «Про 
захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення (запиту) згідно із законодавством 
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