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                                                                                                                      ПРОЕКТ

Закон України
“Про внесення змін до Закону України 

“Про Національну програму інформатизації”

Верховна Рада України постановляє :

Внести зміни до Закону України “Про Національну програму 

інформатизації”  (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 27-28, ст. 181 із 
наступними змінами) та викласти в такій редакції:

                                                “ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Національну програму інформатизації
                 

Цей Закон визначає правові, організаційні та методологічні засади 

державного управління у сфері інформатизації для подальшого ефективного 

забезпечення розвитку інформаційного суспільства та процесу формування і 
виконання Національної програми інформатизації.

 Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
Генеральний державний замовник Національної програми інформатизації 

(далі - Генеральний замовник) - центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах цифровізації, 
цифрового розвитку, цифрових інновацій та технологій, електронного 

урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, 
інформатизації;

замовники завдань (проектів, робіт) Національної програми 

інформатизації (далі – Замовники) - державні органи, органи місцевого 

самоврядування, установи системи правосуддя, підприємства, установи та 
організації, які повністю або частково утримуються за рахунок коштів 

державного та місцевих бюджетів, є розпорядниками або одержувачами 

бюджетних коштів, забезпечують фінансування, керівництво та контроль за 
виконанням таких завдань (проектів, робіт); 

виконавці завдань (проектів, робіт) Національної програми 

інформатизації - підприємства, установи, організації незалежно від форми 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19


2

власності, фізичні особи-підприємці, які визначаються Замовниками відповідно 

до законодавства про публічні закупівлі;
електронні інформаційні ресурси (інформаційні ресурси) - 

систематизовані електронні інформаційні ресурси, які містять інформацію 

незалежно від виду, змісту, форми, часу і місця її створення (включаючи 

публічну інформацію, державні інформаційні ресурси та іншу інформацію), 
призначену для задоволення життєво важливих суспільних потреб громадянина, 
особи, суспільства і держави. Під електронними інформаційними ресурсами 

розуміється будь-яка інформація, що створена, записана, оброблена або 

збережена у цифровій чи іншій нематеріальній формі за допомогою 

електронних, магнітних, електромагнітних, оптичних, технічних, програмних 

або інших засобів;
Єдина автоматизована система обліку Національної програми 

інформатизації - автоматизована інформаційна система приймання, обліку, 
опрацювання та зберігання наданих Замовниками програм, завдань, проектів, 
робіт інформатизації (та відповідних матеріалів до них) на етапі формування та 
виконання Національної програми інформатизації; 

засоби інформатизації - комп’ютери, електронно-обчислювальна техніка, 
технічне, програмне, математичне, лінгвістичне та інше забезпечення, 
інформаційні системи або їх окремі елементи, електронні комунікаційні мережі, 
що використовуються для реалізації інформаційно-комунікаційних технологій;

інформатизація - сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, 
безпекових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, 
технологічних та виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для 

забезпечення розвитку інформаційного суспільства, потреб і вільного розвитку 

особистості, реалізації прав громадянина, підвищення ефективності державного 

управління на основі побудови, розвитку, модернізації, інтеграції, 
супроводження та безпечного використання інформаційних систем, 

електронних комунікаційних мереж, інформаційних ресурсів та інформаційно-
комунікаційних технологій;

інформаційно-комунікаційні технології - цілеспрямована організована 
сукупність інформаційних та електронних комунікаційних процесів з 
використанням засобів інформатизації, що забезпечують високу швидкість 

збору, накопичення, обробки та інтерпретацію обробки даних, швидкий пошук 

інформації, розосередження даних, безпечний доступ та використання 

інформаційних ресурсів незалежно від місця їх розташування;
інформаційна послуга - здійснення інформаційної діяльності у 

визначений час і визначеній законом формі по доведенню інформаційної 
продукції до споживачів з метою задоволення їхніх інформаційних потреб;

інформаційний продукт - дані, підготовлені відповідно до потреб 

користувачів, представлені у вигляді товару та призначені для задоволення 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96
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інформаційних потреб користувача, у тому числі програмні продукти, бази та 
банки даних тощо; 

локалізація програмних продуктів - приведення програмних продуктів, які 
використовуються в Україні, у відповідність із законами України та іншими 

нормативно-правовими актами, стандартами, нормами і правилами, що діють в 

Україні;        
завдання інформатизації - комплекс заходів, спрямованих на досягнення 

конкретних цілей проекту інформатизації із взаємопов’язаними і 
взаємопогодженими строками реалізації;

проект інформатизації - комплекс взаємопов’язаних робіт та заходів, 
узгоджених за часом, використанням певних матеріально-технічних, 
інформаційних, людських, фінансових та інших ресурсів і мають на меті 
створення заздалегідь визначених інформаційних (автоматизованих) систем 

та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та 
інформаційних ресурсів, які відповідають певним технічним умовам і 
показникам якості, їх подальшу модернізацію, супроводження, підтримку та 
розвиток;

роботи з інформатизації - діяльність у сфері інформатизації, спрямована 
на виконання певної послідовності дій, результати яких визначені за 
функціоналом, індивідуальними вимогами та потребами Замовника;    

цифровізація - процес впровадження цифрових технологій для 

вдосконалення життєдіяльності людини, суспільства і держави;
цифрова нерівність - обмеження можливостей певної соціальної групи у 

зв’язку з відсутністю у неї доступу до сучасних засобів комунікації, 
інформатизації, можливостей використання та застосування інформаційно-
комунікаційних технологій в обсязі, достатньому для забезпечення її потреб;

цифрова технологія - процес застосування засобів комп’ютерної та іншої 
електронно-обчислювальної техніки, програмного забезпечення, інформаційно-
комунікаційних мереж та інших цифрових засобів, за допомогою яких 

здійснюється збирання, фіксація, обробка, зберігання та поширення інформації, 
а також створення нової інформації в електронній (цифровій) формі.

Інші терміни у цьому Законі вживаються у значеннях, визначених 

законом.

Стаття 2. Національна програма інформатизації
Національна програма інформатизації визначає пріоритетні напрями та 

стратегію реалізації державної політики у сфері інформатизації: забезпечення 

інфраструктурних потреб розвитку інформаційного суспільства, створення і 
подальше безпечне використання національних електронних інформаційних 

ресурсів, впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та 
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цифрових технологій для забезпечення та підтримки діяльності у сферах 

загальнодержавного значення. 
Національна програма інформатизації складається з:
Концепції Національної програми інформатизації;
сукупності завдань (проектів, робіт) інформатизації, що виконуються 

Замовниками;
галузевих програм, проектів та робіт з інформатизації;
регіональних програм, проектів та робіт з інформатизації;
програм, проектів та робіт з інформатизації органів місцевого 

самоврядування;
переліку пріоритетних напрямів Національної програми інформатизації.
Національна програма інформатизації формується виходячи з 

довгострокових пріоритетів соціально-економічного, науково-технічного, 
національно-культурного розвитку держави з урахуванням світових напрямів 

розвитку та досягнень у сфері інформатизації і спрямована на розв’язання 

проблем розвитку інформаційного суспільства, підвищення ефективності та 
результативності державного управління, національної безпеки та оборони 

держави, демократизації суспільства та створення умов для інтеграції України у 

світовий інформаційний простір, єдиний цифровий ринок Європейського 

Союзу.
Національна програма інформатизації становить комплекс завдань 

(проектів, робіт) інформатизації, спрямованих на розвиток інформаційного 

суспільства, реалізацію державної політики та пріоритетних напрямів створення 

сучасної інформаційної інфраструктури України шляхом концентрації та 
раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та інших 

ресурсів, виробничого і науково-технічного потенціалу держави, координації 
діяльності державних установ та органів, органів місцевого самоврядування, а 
також підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, 
громадян у сфері інформатизації.

Програми, завдання, проекти (їх частини) та роботи, які спрямовані на 
створення, розвиток, інтеграцію та підтримку інформаційно-комунікаційних 

систем, мереж, ресурсів та інформаційно-комунікаційних технологій, 
передбачають придбання засобів інформатизації з метою забезпечення 

діяльності Замовників, виконуються як складові частини Національної програми 

інформатизації, якщо інше не передбачено законодавством.
Замовники подають Генеральному замовнику інформацію про створення, 

розвиток, інтеграцію та підтримку, незалежно від джерел фінансування, 
інформаційно-комунікаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційно-
комунікаційних технологій, за винятком інформації, пов'язаної з національною 

безпекою та обороною держави що становить державну таємницю.
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Стаття 3.  Завдання законодавства про Національну програму 

інформатизації
Завданням законодавства про Національну програму інформатизації є 

створення правових, організаційних, науково-технічних, економічних, 
фінансових, методологічних та гуманітарних засад державного управління у 

сфері інформатизації, забезпечення процесу формування та виконання цієї 
програми. 

Законодавство про Національну програму інформатизації складається з 
цього Закону та інших нормативно-правових актів, які визначають засади 

формування та реалізації державної політики у сфері інформатизації, 
цифровізації, електронного урядування та розвитку інформаційного 

суспільства, захисту інформації та кіберзахисту.

Стаття 4.  Головна мета та основні завдання Національної програми 

інформатизації

Головною метою Національної програми інформатизації є створення 

необхідних умов для забезпечення розвитку інформаційного суспільства, 
можливостей для задоволення інформаційних потреб та реалізації прав і свобод 

громадянина на основі своєчасної, достовірної та повної інформації, підвищення 

ефективності та результативності державного управління та місцевого 

самоврядування, забезпечення інформаційної безпеки та кіберзахисту шляхом 

побудови, розвитку, інтеграції та використання інформаційних 

(автоматизованих) систем, електронних комунікаційних мереж, інформаційних 

ресурсів та інформаційно-комунікаційних технологій.
Національна програма інформатизації спрямована на вирішення таких 

основних завдань:
формування правових, організаційних, науково-технічних, економічних, 

фінансових, методичних та гуманітарних умов розвитку інформатизації, 
створення ефективної та безпечної цифрової інфраструктури;

розробка, впровадження та застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій у сферах державного управління, місцевого самоврядування, 
суспільного життя та економіки, безпеки та оборони держави;

створення та впровадження стандартів електронного урядування та 
електронної демократії;

формування системи національних інформаційних ресурсів;
подолання нерівності доступу до інформаційно-комунікаційних 

технологій (цифрової нерівності) та підвищення рівня технологічної освіченості 
громадян;
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створення загальнодержавної мережі інформаційного забезпечення науки, 
освіти, культури, охорони здоров'я тощо;

підвищення якості та доступності електронних послуг;
організація інформаційної взаємодії державних органів та органів 

місцевого самоврядування на базі електронного документообігу; 

створення загальнодержавних систем інформаційної та аналітичної 
підтримки діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування;

підвищення ефективності вітчизняного виробництва на основі 
використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, 
впровадження інтелектуальних систем в базові галузі економіки;

формування та підтримка ринку інформаційних продуктів, послуг, систем 

та технологій;
інтеграція України у світовий інформаційний простір та ринок цифрових 

рішень.

Стаття 5. Сфера дії та суб'єкти цього Закону
Сфера дії цього Закону поширюється на відносини, що виникають у 

процесі  формування та виконання Національної програми інформатизації.
До суб'єктів, які беруть участь у відносинах, що регулюються цим 

Законом, належать:
Генеральний замовник;
керівник Національної програми інформатизації;
Замовники;
керівники галузевих, регіональних програм інформатизації, а також 

програм інформатизації органів місцевого самоврядування;

виконавці завдань (проектів, робіт) Національної програми 

інформатизації;
установи та організації, що здійснюють експертизу завдань, проектів та 

робіт Національної програми інформатизації, та, за необхідності, оцінку їх 

відповідності у сфері захисту інформації та кіберзахисту;
користувачі інформаційно-комунікаційних систем і засобів 

інформатизації.
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Стаття 6. Повноваження Генерального замовника 
Генеральний замовник:
здійснює приймання, облік, опрацювання та зберігання наданих 

Замовниками програм, завдань, проектів, робіт з інформатизації (та відповідних 

матеріалів до них) на етапі формування та виконання Національної програми 

інформатизації в Єдиній автоматизованій системі обліку Національної програми 

інформатизації, положення про яку затверджується Кабінетом Міністрів 

України;
здійснює нагляд за формуванням та виконанням Національної програми 

інформатизації;
виконує функції Замовника відповідно до законодавства;
розробляє типові завдання (проекти, роботи) інформатизації, типові 

проекти галузевих, регіональних програм інформатизації, програм 

інформатизації органів місцевого самоврядування;
здійснює координацію галузевих, регіональних програм та проектів 

(робіт) інформатизації, програм та проектів (робіт) інформатизації органів 

місцевого самоврядування, забезпечує їх комплексність та узгодженість з 
відповідними завданнями (проектами, роботами) Національної програми 

інформатизації;
здійснює моніторинг у сфері інформатизації, відповідно до Порядку 

проведення такого моніторингу, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
забезпечує методологічну, нормативно-правову, інформаційну, 

організаційну підтримку процесів формування та виконання Національної 
програми інформатизації, в тому числі в електронному вигляді, з обов’язковою 

публікацією статистичних та аналітичних даних та оприлюдненням результатів 

виконання Національної програми інформатизації в Єдиній автоматизованій 

системі обліку Національної програми інформатизації;
щорічно подає звіт Кабінету Міністрів України про стан виконання 

галузевих, регіональних програм інформатизації, програм інформатизації 
органів місцевого самоврядування, завдань (проектів, робіт) Національної 
програми інформатизації за попередній рік;

щорічно подає Кабінету Міністрів України перелік завдань (проектів, 
робіт) та їх замовників (за виключенням органів місцевого самоврядування) 
Національної програми інформатизації на наступні три роки;

щорічно подає Кабінету Міністрів України перелік завдань (проектів, 
робіт) Національної програми інформатизації, їх замовників (за виключенням 

органів місцевого самоврядування) та визначених обсягів фінансування в межах 

коштів, передбачених на Національну програму інформатизації, на наступний 

бюджетний рік;
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організовує проведення експертизи завдань (проектів, робіт) 
Національної програми інформатизації на етапі її формування та виконання;

здійснює оцінку результативності виконання Національної програми 

інформатизації, яке ґрунтується на результатах реалізації її складових частин та 
окремих завдань (проектів, робіт), позиції України у міжнародних рейтингах, 
результатах статистичних спостережень та моніторингу України міжнародними 

організаціями у сфері інформатизації та цифровізації на основі сучасних 

загальноприйнятих індикаторів, оцінок громадськості, показників, які 
демонструють стан розвитку інформатизації та цифровізації, а також відповідної 
Методики оцінки виконання Національної програми інформатизації, завдань 

(проектів, робіт), що виконуються як її складові, розробленої та затвердженої 
Генеральним замовником;

щорічно інформує Раду національної безпеки і оборони України про стан 

виконання завдань (проектів, робіт) Національної програми інформатизації за 
попередній рік щодо забезпечення національної безпеки та оборони держави. 

Стаття 7. Керівник Національної програми інформатизації
Для управління і контролю за процесом формування та виконання 

Національної програми інформатизації, її коригування Кабінет Міністрів 

України за поданням Генерального замовника призначає її керівника. 
Керівник Національної програми інформатизації перебуває в штаті 

Генерального замовника.
До основних повноважень керівника Національної програми 

інформатизації належать:
організація відбору завдань (проектів, робіт) на етапі формування 

Національної програми інформатизації; 
внесення Генеральному замовнику пропозицій щодо формування 

переліку завдань (проектів, робіт) Національної програми інформатизації на 
наступні три роки;

внесення Генеральному замовнику пропозицій щодо формування 

переліку завдань (проектів, робіт), їх Замовників та визначених обсягів 

фінансування в межах коштів, передбачених на Національну програму 

інформатизації, на наступний бюджетний рік;
організація приймання результатів виконаних завдань проектів, робіт (або 

їх етапів) Національної програми інформатизації відповідно до Положення про 

формування та виконання Національної програми інформатизації;
організація експертизи завдань (проектів, робіт) Національної програми 

інформатизації на етапах її формування та виконання;
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подання Генеральному замовнику інформації для подальшого прийняття 

рішення щодо зупинення виконання проекту (роботи) інформатизації;
інші повноваження з формування та виконання Національної програми 

інформатизації.

Стаття 8.  Функції Замовників у реалізації Національної програми 

інформатизації
Замовники, в межах своєї компетенції, здійснюють такі функції у процесі 

інформатизації:
аудиту та оптимізації існуючих алгоритмів функціонування з метою 

ефективного та безпечного впровадження сучасних інформаційно-
комунікаційних та цифрових технологій у відповідні сфери державного 

управління та місцевого самоврядування, життєдіяльності громадян, 
суспільства та держави;

захист авторського права на комп’ютерні програми, створені для потреб 

інформатизації та особистої інформації;
встановлення стандартів, норм і правил використання засобів 

інформатизації з урахуванням тенденцій розвитку інформаційно-
комунікаційних та цифрових технологій, потреб інформаційного суспільства, а 
також вимог законодавства у сферах захисту інформації та кіберзахисту;

забезпечення доступу, в тому числі віддаленого, запитувачам інформації 
до інформації державних органів, органів місцевого самоврядування, державних 

органів та установ системи правосуддя, а також інших джерел інформації та 
відкритих даних;

визначення пріоритетних напрямів інформатизації з метою подальшої їх 

підтримки шляхом державного фінансування та пільгового оподаткування 

інноваційних завдань (проектів, робіт) інформатизації;
інформатизацію науки, освіти, культури, здоров’я людини та безпеки 

життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища, державного 

управління та місцевого самоврядування, національної безпеки та оборони 

держави, пріоритетних галузей економіки;
підтримку вітчизняного виробництва програмних і технічних засобів 

інформатизації;
стимулювання розвитку індустрії інформаційно-комунікаційних 

технологій; 

підтримку наукових досліджень для розроблення швидкісних 

математичних і технічних засобів обробки інформації;
забезпечення підготовки спеціалістів з питань інформатизації, 

інформаційно-комунікаційних технологій, кіберзахисту;
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організацію сертифікації програмних і технічних засобів інформатизації;
забезпечення інформаційної безпеки держави та кіберзахисту, захисту 

інформації, у тому числі персональних даних;
забезпечення комплексності та узгодженості галузевих, регіональних та 

програм інформатизації органів місцевого самоврядування з відповідними 

завданнями (проектами, роботами) Національної програми інформатизації;
погодження завдань (проектів, робіт) інформатизації з Генеральним 

замовником;
погодження завдань (проектів, робіт) інформатизації, що належать до 

сфери національної безпеки та оборони держави, потребують реалізації заходів 

із створення або модернізації об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, 
захисту інформації та кіберзахисту з центральним органом виконавчої влади, 
який формує та реалізує державну політику у сферах організації спеціального 

зв’язку, захисту інформації, кіберзахисту, телекомунікацій та користування 

радіочастотним ресурсом України згідно вимог, визначених Положенням про 

формування та виконання Національної програми інформатизації;
подання керівнику Національної програми інформатизації пропозицій до 

переліку завдань (проектів, робіт) Національної програми інформатизації на 
наступний рік та наступні три роки;

визначення виконавців завдань (проектів, робіт) інформатизації 
відповідно до законодавства про публічні закупівлі;

приймання результатів виконаних робіт та наданих послуг під час 
реалізації відповідних завдань (проектів, робіт) Національної програми 

інформатизації згідно з укладеними контрактами (договорами);
забезпечення впровадження, безпечного використання та подальшої 

підтримки результатів виконання завдань (проектів, робіт) Національної 
програми інформатизації;

проведення заходів з оцінювання результатів виконання завдань (проектів 

робіт) Національної програми інформатизації;
щорічного звітування перед Генеральним замовником про хід виконання 

завдань (проектів, робіт) що виконуються як складові Національної програми 

інформатизації, згідно вимог, визначених Положенням про формування та 
виконання Національної програми інформатизації.

Стаття 9. Взаємозв'язок Національної програми інформатизації та 
системи планування економічного і соціального розвитку України

Взаємозв'язок основних завдань Національної програми інформатизації та 
системи планування економічного і соціального розвитку України здійснюється 

шляхом внесення їх до відповідного розділу загальнодержавної програми 
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економічного та соціального розвитку, Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України.

Розділ II

ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Стаття 10. Порядок представлення та затвердження завдань (проектів, 
робіт) Національної програми інформатизації

Кабінет Міністрів України за поданням Генерального замовника щорічно 

разом з проектом Закону України про Державний бюджет України на наступний 

рік подає на розгляд Верховної Ради України:
звіт про стан виконання галузевих, регіональних програм інформатизації, 

програм інформатизації органів місцевого самоврядування, завдань (проектів, 
робіт) Національної програми інформатизації за попередній рік;

перелік завдань (проектів, робіт) Національної програми інформатизації 
на наступні три роки;

перелік завдань (проектів, робіт) Національної програми інформатизації 
на наступний бюджетний рік та визначені обсяги їх фінансування в межах 

коштів, передбачених на Національну програму інформатизації; 
перелік пріоритетних напрямів Національної програми інформатизації на 

наступний рік.
Перелік завдань (проектів, робіт) Національної програми інформатизації 

на наступні три роки та визначені обсяги їх бюджетного фінансування на 
наступний бюджетний рік в межах коштів, передбачених на Національну 

програму інформатизації, щорічно затверджуються Верховною Радою України.

Стаття 11. Формування та виконання Національної програми 

інформатизації
Порядок формування та виконання завдань (проектів, робіт) Національної 

програми інформатизації визначається Положенням про формування та 
виконання Національної програми інформатизації, що затверджується 

Кабінетом Міністрів України.
Відбір завдань (проектів, робіт) на етапі формування Національної 

програми інформатизації проводиться Генеральним замовником на конкурсних 

засадах з врахуванням затверджених пріоритетних напрямків Національної 
програми інформатизації на поточний рік, за винятком завдань (проектів, робіт), 
пов'язаних з національною безпекою та обороною держави. 

Положення про порядок відбору завдань (проектів, робіт) на конкурсних 

засадах затверджується Генеральним замовником.
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Стаття 12. Експертиза завдань (проектів, робіт) Національної програми 

інформатизації та Національної програми інформатизації
Експертиза галузевих та регіональних програм інформатизації, 

пропозицій до Національної програми інформатизації на наступний бюджетний 

рік у вигляді завдань (проектів, робіт), наданих замовниками, завдань (проектів, 
робіт) Національної програми інформатизації на етапі їх виконання проводиться 

згідно із законодавством і організовується замовниками таких завдань (проектів, 
робіт) та Генеральним замовником.

Порядок проведення експертизи Національної програми інформатизації 
та завдань (проектів, робіт), що є її складовими, затверджується Кабінетом 

Міністрів України.

Стаття 13. Галузеві програми та проекти (роботи) інформатизації
Замовник Національної програми інформатизації розробляє та виконує 

галузеву програму та відповідні проекти (роботи) інформатизації лише як 

складову частину Національної програми інформатизації. Галузева програма 
інформатизації погоджується з Генеральним замовником.

Порядок формування та виконання галузевих програм та проектів (робіт) 
інформатизації, що виконуються як складові галузевої програми інформатизації, 
визначається Кабінетом Міністрів України.

Виконавці проектів (робіт), що виконуються як складові галузевих 

програм інформатизації, визначаються відповідно до законодавства про 

публічні закупівлі.
За поданням керівника Національної програми інформатизації 

Генеральний замовник приймає рішення про зупинення виконання проектів 

(робіт) інформатизації, що виконуються як складові галузевої програми 

інформатизації, на підставі експертного висновку з негативною оцінкою за 
результатами ініційованої Генеральним замовником експертизи галузевого 

проекту (роботи). 
Підставою для зупинення виконання проекту (роботи) інформатизації є:  
- встановлення фактів відмінності технічних та функціональних вимог 

(характеристик) до проекту (роботи) що були погодженні Генеральним 

замовником в складі пакету документів проекту інформатизації, від технічних 

та функціональних  вимог (характеристик), розміщених Замовником під час 
здійснення закупівлі відповідно до законодавства у сфері публічних закупівель;

- відсутність об’єктивних причин недотримання календарного плану 

(графіку) виконання проектів (робіт); 
- встановлення завищеної вартості за результатами експертизи;
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- встановлення фактів повної або часткової повторюваності, виконання  

або створення аналогічних за своїми технічними та функціональними 

характеристиками проектів (робіт);
- встановлення фактів відхилення від існуючих норм, стандартів та 

правил, дія яких закріплена відповідними нормативно-правовими актами 

України,  під час виконання проекту (роботи);
- встановлення фактів проведення закупівель для виконання проектів 

(робіт) з порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі».
Про прийняте рішення стосовно зупинення виконання проекту (роботи) 

інформатизації, що виконується як складові галузевої програми інформатизації, 
Генеральний замовник інформує Замовника протягом 5 робочих днів з дня 

прийняття такого рішення шляхом направлення листа з інформуванням.  

Стаття 14. Регіональні програми та проекти (роботи) інформатизації
Регіональні програми та проекти (роботи) інформатизації, що 

розробляються місцевими органами виконавчої влади, є складовими частинами 

Національної програми інформатизації і погоджуються з Генеральним 

замовником Національної програми інформатизації. При формуванні 
регіональних програм інформатизації враховуються регіональні особливості 
загальнодержавних проектів інформатизації державних органів, регіональні 
аспекти галузевих програм інформатизації, програм соціально-економічного 

розвитку регіону та програм інформатизації органів місцевого самоврядування.
Порядок формування та виконання регіональних програм та проектів 

(робіт) інформатизації, що виконуються як складові регіональної програми 

інформатизації, затверджується Кабінетом Міністрів України.
Виконавці проектів (робіт), що виконуються як складові регіональних 

програм інформатизації, визначаються відповідно до законодавства у сфері 
публічних закупівель.

Генеральний замовник приймає рішення про зупинення виконання 

регіональної програми загалом або відповідного проекту, роботи з 
інформатизації у випадках, передбачених статтею 13 цього Закону.

Стаття 15. Програми та проекти (роботи) інформатизації органів 

місцевого самоврядування 

Програми та проекти (роботи) інформатизації органів місцевого 

самоврядування формуються цими органами з врахуванням пріоритетних 

напрямів Національної програми інформатизації, приймаються за погодженням 

із Генеральним замовником.
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Порядок формування та виконання програм і проектів (робіт) 
інформатизації органів місцевого самоврядування визначається Кабінетом 

Міністрів України.   
Виконавці проектів (робіт), що виконуються як складові програм 

інформатизації органів місцевого самоврядування, визначаються відповідно до 

законодавства у сфері публічних закупівель.

Стаття 16.  Завдання (проекти, роботи) у сфері інформатизації, що 

виконуються за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством України 

Завдання (проекти, роботи) у сфері інформатизації, що виконуються за 
рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України, 
погоджуються із Генеральним замовником на етапі укладення Замовниками  або 

їх представниками, що здійснюють роботи для Замовника, відповідних 

договорів, контрактів, угод про виконання завдань (проектів, робіт) з наданням 

повної інформації щодо передбачених до виконання завдань (проектів, робіт) з 
метою визначення їх відповідності нормам цього Закону та іншим нормативно-
правовим актам України, що регулюють сферу інформатизації. 

Стаття 17. Порядок використання комп’ютерних програм для виконання 

завдань (проектів, робіт) Національної програми інформатизації
Комп’ютерні програми для виконання завдань (проектів, робіт) 

Національної програми інформатизації використовуються в локалізованому 

вигляді. Порядок локалізації визначається Кабінетом Міністрів України.

Розділ III

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Стаття 18.  Фінансове забезпечення Національної програми 

інформатизації
Фінансування завдань (проектів, робіт) Національної програми 

інформатизації здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України 

та інших джерел, не заборонених законодавством України. 
Обсяги фінансування Національної програми інформатизації з 

Державного бюджету України визначаються Законом України про Державний 

бюджет України на наступний бюджетний рік і встановлюються окремим 

рядком.
Галузеві і регіональні програми, проекти та роботи з інформатизації 

фінансуються в межах коштів, виділених у Державному бюджеті України та 
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відповідних місцевих бюджетах, та за рахунок інших джерел, не заборонених 

законодавством України.
Фінансування програм та проектів, робіт з інформатизації органів 

місцевого самоврядування здійснюється з місцевих бюджетів та інших джерел, 
не заборонених законодавством України.

Пріоритетність фінансування завдань (проектів) Національної програми 

інформатизації щорічно визначається Кабінетом Міністрів України в межах 

коштів, затверджених Державним бюджетом України. 
У разі недостатності фінансування у поточному році строки виконання 

завдань (проектів) Національної програми інформатизації переглядаються у 

порядку, визначеному Положенням про формування та виконання Національної 
програми інформатизації.

Розділ IV

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМУВАННЯМ ТА ВИКОНАННЯМ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Стаття 19. Контроль за формуванням за виконанням Національної 
програми інформатизації

Контроль за формуванням та виконанням Національної програми 

інформатизації здійснює Кабінет Міністрів України.
Координацію та контроль за виконанням завдань (проектів, робіт) 

Національної програми інформатизації щодо забезпечення національної безпеки 

та оборони держави здійснює Рада національної безпеки і оборони України.

Контроль за використанням Замовниками коштів Державного бюджету 

України на Національну програму інформатизації, її завдань (проектів, робіт) 
(або їх частини) здійснює Рахункова палата. Замовники надають Рахунковій 

палаті інформацію щодо використання цих коштів у порядку, встановленому 

законодавством.
Замовники під час виконання завдань (проектів, робіт) інформатизації 

несуть відповідальність згідно із законом у відповідній сфері правового 

регулювання.

Розділ V

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПРИ ВИКОНАННІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Стаття 20. Міжнародне співробітництво при виконанні Національної 
програми інформатизації

Міжнародне співробітництво у сфері інформатизації спрямовується на 
підвищення економічної ефективності та науково-технічного рівня виконання 
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Національної програми інформатизації. З цією метою до виконання завдань 

(проектів) Національної програми інформатизації можуть залучатися іноземні 
юридичні та фізичні особи, іноземні інвестиції.

Держава розвиває і підтримує всі форми міжнародного співробітництва у 

сфері інформатизації, розвитку інформаційного суспільства, впровадженні 
електронного урядування, захисту інформації та кіберзахисту, які не суперечать 

законодавству та державним інтересам України.

Розділ VI

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2022 року. 
2. Кабінету Міністрів України:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом 

та прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;

2) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим 

Законом та прийняття ними нормативно-правових актів, передбачених цим 

Законом.



ПРОЕКТ

Вноситься 

Кабінетом Міністрів України 

Д. ШМИГАЛЬ

“     ” 2021 р. 

ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу проекту Закону України
“Про внесення змін до Закону України “Про Національну програму 

інформатизації”
______________________________________________

Верховна Рада України п ос т а н о в л я є:
1. Прийняти за основу проект Закону України “Про внесення змін до 

Закону України “Про Національну програму інформатизації” 
(реєстраційний номер                    ), поданий Кабінетом Міністрів України.

2. Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації 
доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і 
пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на 
розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

Голова
Верховної Ради України
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СЕД АСКОД
Міністерство юстиції України
№ 66835/67118-26-21/8.1.4 від 17.08.2021

Підписувач Малюська Денис Леонтійович
Сертифікат 12A1C72050EC685404000000CA59050094550D00 

Дійсний з 18.09.2019 15:38:13 по 18.09.2021 15:38:13

..

ВИСНОВОК 

Міністерства юстиції України 

за результатами правової експертизи 

проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про Національну програму інформатизації» 

Загальна підсумкова оцінка: відповідний із зауваженнями щодо 

недотримання вимог нормопроєктувальної техніки.

Розробник
Міністерство цифрової трансформації.

Правові підстави схвалення акта
Стаття 93 Конституції України, згідно з якою право законодавчої 

ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, 
народним депутатам України та Кабінету Міністрів України.

Антикорупційна експертиза
У проєкті акта відсутні корупціогенні фактори.

Оцінка відповідності проєкту акта законодавства Конституції та 

законам України, іншим актам законодавства
Відповідний (чек-лист 1).

Проєкт акта за предметом правового регулювання не стосується 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики 

Європейського суду з прав людини

Оцінка відповідності проєкту акта законодавства принципу 

недискримінації (антидискримінаційна експертиза)
Відповідний (чек-лист 2).

Оцінка відповідності проєкту акта законодавства вимогам 

нормопроєктувальної техніки
Невідповідний (чек-лист 3).

Оцінка відповідності проєкту акта законодавства принципу 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
Відповідний (чек-лист 4).

Правову експертизу проведено
Управління цивільного та комерційного права Департаменту 

приватного права.

Міністр                                                                            Денис МАЛЮСЬКА
Дар’я Буфан 271 15 11
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Чек-лист 1
Оцінка відповідності проєкту Закону України «Про внесення змін 

до Закону України «Про Національну програму інформатизації» 

Конституції та законам України, іншим актам законодавства

Підсумкова оцінка: відповідний.

Критерії оцінки:
1 Проєкт акта відповідає Конституції України так
2 Проєкт акта відповідає чинним міжнародним договорам України, 

стандартам Ради Європи у сфері демократії, верховенства права та 

прав людини, положенням Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод з урахуванням практики Європейського суду з 
прав людини

–

3 Проєкт акта відповідає законам України / узгоджується із 
законами України

так

4 Проєкт акта відповідає актам Президента України / 

узгоджується із актами Президента України
–

5 Проєкт акта узгоджується з актами такої ж юридичної сили так
6 Проєктом Закону пропонується визначити необхідність утворення та 

існування консультативно-дорадчого органу Генерального замовника, яким є 
центральний орган виконавчої влади (абзац п’ятнадцятий частини першої 
статті 1, абзац четвертий частини другої статті 5, абзац сьомий частини другої 
статті 7 Закону України «Про Національну програму інформатизації» в редакції 
проєкту Закону). 

У зв’язку з викладеним варто звернути увагу, що відповідно до частин 

першої, сьомої – дев’ятої статті 14, частин першої, сьомої – восьмої статті 22 

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» повноваження 
міністра та керівника центрального органу виконавчої влади стосовно утворення 
консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, визначення їх 
повноважень та затвердження складу є дискреційними. 

Чек-лист 2
Оцінка відповідності проєкту Закону України «Про внесення змін 

до Закону України «Про Національну програму інформатизації» 

принципу недискримінації (антидискримінаційна експертиза)
Підсумкова оцінка: відповідний.

Критерії оцінки:
1 При підготовці проєкту акта:   так

1.1 забезпечено відсутність положень, які створюють ситуацію, за якої особа 
та/або група осіб за ознаками
раси,
кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань,
статі, віку, інвалідності,
етнічного та соціального походження, громадянства,
сімейного та майнового стану,
місця проживання, мовними ознаками,

так
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іншими ознаками,
які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження 
у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій 

формі, встановленій Законом України «Про засади запобігання та протидії 
дискримінації в Україні», крім випадків, коли таке обмеження має 
правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є 
належними та необхідними

1.2 забезпечено відсутність положень щодо дискримінації з боку державних 
органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових осіб, юридичних осіб публічного та 
приватного права, а також фізичних осіб у формі:
прямої дискримінації;
непрямої дискримінації;
підбурювання до дискримінації;
пособництва у дискримінації;
утиску

так

1.3 дотримано принципу недискримінації у сфері громадсько-політичної 
діяльності; державної служби та служби в органах місцевого 
самоврядування; правосуддя; трудових відносин, у тому числі 
застосування роботодавцем принципу розумного пристосування; охорони 

здоров’я; освіти; соціального захисту; житлових відносин; доступу до 
товарів і послуг; інших сферах суспільних відносин,
а саме – забезпечено:
рівність прав і свобод осіб та/або груп осіб;
рівність перед законом осіб та/або груп осіб;
повагу до гідності кожної людини;
рівні можливості осіб та/або груп осіб

так

2 Запропоновані проєктом акта позитивні дії мають правомірну, 
об’єктивно обґрунтовану мету, спрямовану на усунення юридичної чи 

фактичної нерівності у можливостях для особи та/або групи осіб 

реалізовувати на рівних підставах права і свободи, надані їм 

Конституцією і законами України

так

3 Внаслідок прийняття акта неможливе в короткостроковій або 

довгостроковій перспективі погіршення/ послаблення:
забезпечення рівності прав і свобод осіб та/або груп осіб;
забезпечення рівності перед законом осіб та/або груп осіб;
поваги до гідності кожної людини;
забезпечення рівних можливостей осіб та/або груп осіб

так

Чек-лист 3
Оцінка відповідності проєкту Закону України «Про внесення змін 

до Закону України «Про Національну програму інформатизації» 

вимогам нормопроєктувальної техніки
Підсумкова оцінка: невідповідний.
Критерії оцінки:

1 Проєкт акта відповідає вимогам нормопроєктувальної техніки ні
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1.1 чи відповідає назва проєкту акта його змісту

1.2 чи відповідає проєкт акта вимогам щодо виду нормативно-правового акта

1.3 чи дотримано вимог щодо вичерпності охоплення кола питань, що належать до предмета 
правового регулювання проєкту акта

1.4 чи не виходить зміст проєкту акта за межі предмета його правового регулювання ні

1.5 чи дотримано вимог щодо зменшення до мінімуму кількості актів з одного питання

1.6 чи дотримано вимог щодо неприпустимості повтору нормативних положень, визначених 
раніше прийнятими актами

1.7 чи дотримано вимог щодо узгодженості положень проєкту акта з актами законодавства ні

1.8 чи дотримано вимог внесення змін до актів законодавства, визнання їх такими, що 
втратили чинність, або скасування

1.9 чи дотримано вимог правил нормопроєктувальної техніки щодо посилань на інші акти 

законодавства

1.10 чи дотримано вимог щодо написання найменувань органів державної влади, інших 
державних органів, підприємств, установ та організацій

1.11 чи дотримано вимог щодо зазначення джерел опублікування актів законодавства

1.12 чи є проєкт акта логічно послідовним з точки зору викладу тексту акта

1.13 чи дотримано вимог щодо взаємозв’язку нормативних положень та структури проєкту 
акта

1.14 чи дотримано вимог щодо належної ясності викладу, точності, лаконічності та 
доступності мови проєкту акта

ні

1.15 чи дотримано вимог щодо неприпустимості в проєкті актах суперечності смислового 
плану

1.16 чи дотримано вимог щодо термінології нормативно-правового акта ні

1.17 чи дотримано вимог стосовно стилю і викладу тексту проєкту акта

1.18 чи дотримано вимог щодо правил застосування слів іноземного походження

1.19 чи дотримано вимог щодо відсутності в проєкті акта значної кількості винятків із 
загальних правил

1.20 чи дотримано інших вимог нормопроєктувальної техніки ні

Обґрунтування зазначених невідповідностей (неузгодженостей):
№
з/п

Положення проєкту 
акта

Обґрунтування 
невідповідності 
(неузгодженості)

Пропозиції щодо 
усунення 

невідповідності 
(неузгодженості)

1 

(1.7)

Центральний орган 
виконавчої влади, що 
забезпечує формування 
та реалізацію 

державної політики 

Законом України «Про 
центральні органи виконавчої 
влади» визначено, що 
міністерство є центральним 

органом виконавчої влади, що 

Проєкт Закону 
потребує перегляду 
та відповідного 
доопрацювання з 
урахуванням 
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у сферах цифровізації, 
цифрового розвитку, 
цифрової економіки, 
цифрових інновацій та 
технологій, 
електронного 
урядування та 
електронної 
демократії, розвитку 
інформаційного 
суспільства, 
інформатизації; у 
сфері впровадження 
електронного 
документообігу; у 
сфері розвитку 
цифрових навичок та 
цифрових прав 
громадян; у сферах 
відкритих даних, 
розвитку національних 
електронних 
інформаційних ресурсів 
та 
інтероперабельності, 
розвитку 
інфраструктури 
широкосмугового 
доступу до Інтернету 
та телекомунікацій, 
електронної комерції 
та бізнесу; у сфері 
надання електронних 
та адміністративних 
послуг; у сферах 
електронних довірчих 
послуг та електронної 
ідентифікації; у сфері 
розвитку ІТ-індустрії;
центральний орган 
виконавчої влади, що 
забезпечує формування 
та реалізацію 

державної політики 
у сфері 
інформатизації; 
центральний орган 

виконавчої влади, який 
реалізує державну 
політику у сферах 
організації 
спеціального зв’язку, 
захисту інформації, 

забезпечує формування та 
реалізує державну політику 
в одній чи декількох 
визначених Кабінетом 

Міністрів України сферах, 
визначає пріоритетні напрями 

розвитку, забезпечує 
нормативно-правове 
регулювання, вправі видавати 

накази нормативно-правового 
змісту (частина друга статті 1, 

частина перша статті 6, статті 7, 

15), інші ж центральні органи 

виконавчої влади таких 
повноважень не мають, а 
виконують виключно окремі 
функції з реалізації державної 
політики, їх основними 

завданнями є, зокрема, надання 
адміністративних послуг, 
здійснення державного нагляду 
(контролю), управління 
об’єктами державної власності 
внесення пропозицій щодо 
забезпечення формування 
державної політики на розгляд 
міністрів, які спрямовують та 
координують їх діяльність; ці 
органи в межах свої 
повноважень видають лише 
накази організаційно-
розпорядчого характеру 
(частина друга статті 1, частина 
перша статті 16, частина перша 
статті 17, частина перша 
статті 23).

Відповідно, з метою 

узгодження з положеннями 

Закону України «Про 
центральні органи виконавчої 
влади» центральний орган 

виконавчої влади, який, 
виходячи з конкретного 
повноваження, формує 
державну політику 
у відповідній сфері (зокрема, 
шляхом нормативно-правового 
регулювання) у законопроектах 
слід визначати як «центральний 
орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування 
державної політики у сфері ...», 

а у випадку, коли конкретне 

наведеного 
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кіберзахисту, 
телекомунікацій 

і користування 
радіочастотним 

ресурсом України» 
(абзаци другий, 
п’ятнадцятий частини 

першої статті 1, абзац 

шістнадцятий частини 

першої статті 8 Закону 
України «Про 
Національну програму 
інформатизації» 
в редакції проєкту 
Закону)

повноваження за своїм змістом 

направлено на реалізацію 

державної політики – як 
«центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну 
політику у сфері ...»

2 

(1.7, 

1.14, 

1.16)

Засоби 

інформатизації – 

комп’ютери, 
електронно-
обчислювальна 
техніка, технічне, 
програмне, 
математичне, 
лінгвістичне та інше 
забезпечення, 
інформаційні системи 

або їх окремі елементи, 
комунікаційні мережі, 
що використовуються 
для реалізації 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій (абзац 

шостий статті 1 Закону 
України «Про 
Національну програму 
інформатизації» 
в редакції проєкту 
Закону).
Інформатизація – 

сукупність 
взаємопов’язаних 
організаційних, 
правових, без пекових, 
політичних, соціально-
економічних, науково-
технічних, 
технологічних та 
виробничих процесів, 
що спрямовані на 
створення умов для 
забезпечення розвитку 
інформаційного 

Проєкт Закону використовує 
терміни «комунікаційні 
мережі», «телекомунікаційні 
мережі» та «інформаційно-
комунікаційні мережі» без 
надання їх визначення 
у розумінні цього проєкту 
Закону, що не враховує 
принципу юридичної 
визначеності, усталених вимог 
нормотворення щодо належної 
ясності викладу та точності 
опису.
При цьому пунктом 1 

розділу VI «Прикінцеві 
положення» проєкту Закону, 
передбачається, що цей Закон 

набирає чинності з 01 січня 
2022 року, тобто одночасно із 
набранням чинності Законом 

України «Про електронні 
комунікації», який визначає 
правові та організаційні основи 

державної політики у сферах 
електронних комунікацій та 
радіочастотного спектра, а 
також права, обов’язки та 
відповідальність фізичних 
і юридичних осіб, які беруть 
участь у відповідній діяльності 
або користуються 
електронними 

комунікаційними послугами.
Разом з тим Закон України 

«Про електронні комунікації» 
використовує та надає 
визначення терміна 
електронна комунікаційна 

Абзац шостий 

статті 1, абзац 

сьомий статті 1, 

частина п’ята 
статті 2 та частина 
шоста статті 2 

Закону України 

«Про Національну 
програму 
інформатизації» 
в редакції проєкту 
Закону потребують 
перегляду та 
відповідного 
доопрацювання з 
урахуванням 

наведеного
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суспільства, потреб 
і вільного розвитку 
особистості, реалізації 
прав громадянина, 
підвищення 
ефективності 
державного управління 
на основі побудови, 
розвитку, модернізації, 
інтеграції, 
супроводження та 
безпечного 
використання 
інформаційних систем, 
телекомунікаційних 
мереж, інформаційних 
ресурсів, 
інформаційно-
комунікаційних та 
цифрових технологій 

(абзац сьомий статті 1 

Закону України «Про 
Національну програму 
інформатизації» 
в редакції проєкту 
Закону).
Програми, завдання, 
проекти (їх частини) та 
роботи, які спрямовані 
на створення, розвиток, 
інтеграцію та 
підтримку 
інформаційно-
комунікаційних систем, 
мереж, ресурсів та 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій чи 

передбачають 
придбання засобів 
інформатизації з метою 

забезпечення 
діяльності Замовників, 
виконуються як 
складові частини 

Національної програми 

інформатизації, якщо 
інше не передбачено 
законодавством 

(частина п’ята статті 2 

Закону України «Про 
Національну програму 
інформатизації» 

мережа, згідно з яким це 
комплекс технічних засобів 
електронних комунікацій та 
споруд, призначених для 
надання електронних 
комунікаційних послуг 
(пункт 26 частини першої 
статті 1 зазначеного Закону).
Крім того, Закон України 

«Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки 

України» визначає, що 
Національна 
телекомунікаційна мережа – 

сукупність спеціальних 
телекомунікаційних систем 

(мереж), систем спеціального 
зв’язку, інших комунікаційних 
систем, які використовуються в 
інтересах органів державної 
влади та органів місцевого 
самоврядування, 
правоохоронних органів та 
військових формувань, 
утворених відповідно до 
закону, призначена для обігу 
(передавання, приймання, 
створення, оброблення, 
зберігання) та захисту 
національних інформаційних 
ресурсів, забезпечення 
захищених електронних 
комунікацій, надання спектра 
сучасних захищених 
інформаційно-комунікаційних 
(мультисервісних) послуг в 
інтересах здійснення 
управління державою у мирний 

час, в умовах надзвичайного 
стану та в особливий період, та 
яка є мережею (системою) 
подвійного призначення з 
використанням частини її 
ресурсу для надання послуг, 
зокрема з кіберзахисту, іншим 

споживачам (пункт 17 частини 

першої статті 1 зазначеного 
Закону)
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в редакції проєкту 
Закону).
Замовники подають 
Генеральному 
замовнику інформацію 

про створення, 
розвиток, інтеграцію та 
підтримку, незалежно 
від джерел 
фінансування, 
інформаційно-
комунікаційних 
систем, мереж, 

ресурсів та 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій, що 
забезпечують їх 
функціонування, за 
винятком інформації, 
пов’язаної 
з національною 

безпекою та обороною 

держави що становить 
державну таємницю 

(частина шоста статті 2 

Закону України «Про 
Національну програму 
інформатизації» 
в редакції проєкту 
Закону)

3 

(1.7)

Для управління і 
контролю за процесом 

формування та 
виконання 
Національної програми 

інформатизації, її 
коригування Кабінет 

Міністрів України за 
поданням 

Генерального 
замовника призначає її 
керівника.
Керівник 
Національної програми 

інформатизації 
перебуває в штаті 
Генерального 
замовника 
(центрального органу 
виконавчої влади) 
(частина перша, абзац 

десятий частини другої 

Проєкт Закону в частині 
призначення Кабінетом 

Міністрів України за поданням 

Генерального замовника  
керівника Національної 
програми інформатизації 
не враховує принцип 

юридичної визначеності та 
усталених вимог 
нормотворення щодо належної 
ясності викладу та точності 
опису, оскільки з аналізу 
положень законопроєкту 
незрозуміло, зокрема: 
яким саме критеріям має 
відповідати кандидат на посаду 
керівника вказаної програми; 
на який строк призначається 
такий керівник;
чи здійснюватиметься 
призначення керівника 
Національної програми 

Проєкт Закону 
потребує перегляду 
та відповідного 
доопрацювання з 
метою доповнення 
положеннями щодо 
вимог до керівника 
Національної 
програми 

інформатизації та 
процедури його 
призначення.
Положення 
проєкту Закону в 
частині того, що 
керівник 
Національної 
програми 

інформатизації 
перебуває в штаті 
Генерального 
замовника, 
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статті 7 Закону 
України «Про 
Національну програму 
інформатизації» 
в редакції проєкту 
Закону)

інформатизації на 
конкурентних засадах тощо.
Зазначене, на нашу думку, 
не забезпечує дотримання 
вимог щодо прозорості 
процедури призначення 
керівника Національної 
програми інформатизації. 
Крім того, варто зазначити, 
що організацію, повноваження 
та порядок діяльності 
центральних органів виконавчої 
влади України визначає Закон 

України «Про центральні 
органи виконавчої влади», 
відповідно до пункту 7 частини 

четвертої статті 10, пункту 32 

частини четвертої статті 19 

якого штатний розпис та 
кошторис міністерства, іншого 
центрального органу 
виконавчої влади за 
погодженням із центральним 

органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування 
державної бюджетної політики 

затверджує Державний секретар 
міністерства та відповідно 
керівник іншого центрального 
органу виконавчої влади

потребують 
виключення

4 

(1.7)

Замовники, в межах 
своєї компетенції, 
здійснюють такі 
функції у процесі 
інформатизації, 
зокрема, забезпечення 
доступу, в тому числі 
віддаленого, громадян 

та їх об’єднань до 
інформації державних 
органів, органів 
місцевого 
самоврядування, 
державних органів та 
установ системи 

правосуддя, а також 

інших джерел 
інформації та 
відкритих даних 
(частина перша статті 8 

Закону України «Про 
Національну програму 
інформатизації» 

Відповідно до статті 12 

Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» 
суб’єктами відносин у сфері 
доступу до публічної 
інформації, зокрема, є 
запитувачі інформації – фізичні, 
юридичні особи, об’єднання 
громадян без статусу 
юридичної особи, крім суб’єктів 
владних повноважень

Частина перша 
статті 12 проєкту 
Закону потребує 
перегляду та 
відповідного 
доопрацювання з 
урахуванням 

наведеного
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в редакції проєкту 
Закону)

5 

(1.7)

Замовники несуть 
відповідальність згідно 
норм діючого 
законодавства у 
відповідній сфері щодо 
результатів виконаних 
робіт та наданих 
послуг, здійснених під 
час реалізації завдань 
(проектів робіт) 
Національної програми 

інформатизації 
(частина третя статті 8 

Закону України «Про 
Національну програму 
інформатизації» 
в редакції проєкту 
Закону)

Проєкт Закону в частині 
встановлення відповідальності 
замовників згідно норм діючого 
законодавства не враховує, що 
виключно законами України 
визначаються, зокрема: засади 

цивільно-правової 
відповідальності; діяння, які є 
злочинами, адміністративними 

або дисциплінарними 

правопорушеннями, та 
відповідальність за них 
(пункт 22 частини першої 
статті 92 Конституції України).
Разом з тим статтею 146 

Конституції України 

встановлено, що інші питання 
організації місцевого 
самоврядування, формування, 
діяльності та відповідальності 
органів місцевого 
самоврядування визначаються 
законом.

При цьому абзацом третім 

частини першої статті 1 Закону 
України «Про Національну 
програму інформатизації» 
в редакції проєкту Закону 
передбачається, що замовники 
завдань (проектів, робіт) 
Національної програми 

інформатизації (далі – 

Замовники) державні органи, 
органи місцевого 
самоврядування, установи 
системи правосуддя, 
підприємства, установи та 
організації, які повністю або 
частково утримуються за 
рахунок коштів державного та 
місцевих бюджетів, є 
розпорядниками або 
одержувачами бюджетних 
коштів, забезпечують 
фінансування, керівництво та 
контроль за виконанням таких 
завдань (проектів, робіт)

Проєкт Закону 
потребує перегляду 
та відповідного 
доопрацювання з 
урахуванням 

наведеного

6 

(1.14)

Генеральний 

замовник може 
прийняти рішення про 
зупинення або 

Проєкт Закону в частині 
використання слів «може 
прийняти рішення» стосовно 
повноважень органу державної 

Проєкт Закону 
потребує перегляду 
та відповідного 
доопрацювання з 
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призупинення 
виконання галузевої 
програми загалом або 
галузевого проекту 
(роботи) 
інформатизації: 
за результатами 
моніторингу 
виконання галузевих 
проектів (робіт) 
інформатизації, що 
здійснюється 
відповідно до Порядку 
проведення 
моніторингу, 
затвердженого 
Кабінетом Міністрів 
України;
на підставі 
отриманого 
експертного висновку 
ініційованої 
Генеральним 

замовником експертизи 

галузевого проекту 
(роботи);
за результатами 
надходження 
інформації з офіційних 
джерел стосовно 
фактів неналежного 
виконання галузевих 
проектів (робіт) 
замовником (частина 
третя статті 13 Закону 
України «Про 
Національну програму 
інформатизації» 
в редакції проєкту 
Закону)
Генеральний 

замовник може 
прийняти рішення про 
зупинення або 
призупинення 
виконання регіональної 
програми загалом або 
галузевого проекту, 
роботи інформатизації 
у випадках, 
передбачених 
статтею 13 цього 
Закону (частина 

влади має ознаки 

дискреційності, оскільки за 
своїм лексичним значенням 

вказане формулювання має 
диспозитивний характер 
і дозволяє зазначеному органу 
діяти на власний розсуд, що 
не враховує принцип 

юридичної визначеності. 
При цьому з проєкту Закону 
незрозуміло, які саме 
результати моніторингу та 
експертного висновку 
(позитивні чи негативні), 
будуть підставою для 
прийняття Генеральним 

замовником рішення про 
зупинення або призупинення 
виконання галузевої програми 

загалом або галузевого проекту 
(роботи) інформатизації.
У зв’язку з викладеним, варто 
зазначити, що за усталеними 

вимогами нормотворення норма 
закону має носити 

імперативний характер та чітко 
визначати повноваження 
суб’єкта владних повноважень 
в межах правовідносин, на 
регулювання яких спрямований 

відповідний закон.
Крім того, з проєкту Закону 
не вбачається в чому 
полягатиме зупинення і 
призупинення виконання 
галузевих програм або проектів 
(робіт) інформатизації

урахуванням 

наведеного 
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четверта статті 14 

Закону України «Про 
Національну програму 
інформатизації» 
в редакції проєкту 
Закону)

7 

(1.4, 

1.17)

Внесення до 
Державного бюджету 
України видатків, 
необхідних для 
реалізації Національної 
програми 

інформатизації, 
є обов’язковим 

(речення друге частини 

першої статті 18 

Закону України «Про 
Національну програму 
інформатизації» 
в редакції проєкту 
Закону)

Проєкт Закону в частині 
обов’язкового внесення до 
Державного бюджету України 
видатків, необхідних для 
реалізації Національної 
програми інформатизації, 
не узгоджується з нормами 

Бюджетного кодексу України з 
огляду на таке.
Відносини, що виникають, 
зокрема у процесі складання, та 
виконання бюджетів, 
регулюються Бюджетним 

кодексом України.
Відповідно до статті 7 

вказаного Кодексу бюджетна 
система України ґрунтується, 
зокрема на таких принципах, як 
принципі збалансованості – 

повноваження на здійснення 
витрат бюджету мають 
відповідати обсягу надходжень 
бюджету на відповідний 

бюджетний період та принципі 
обґрунтованості – бюджет 
формується на реалістичних 
макропоказниках економічного 
і соціального розвитку України 

та розрахунках надходжень 
бюджету і витрат бюджету, що 
здійснюються відповідно до 
затверджених методик та 
правил.
Відповідно до частини другої 
статті 4 Бюджетного кодексу 
України виключно законом про 
Державний бюджет України 
визначаються надходження та 
витрати Державного бюджету 
України. Якщо іншим 

нормативно-правовим актом 

бюджетні відносини 

визначаються інакше, ніж 

у цьому Кодексі, 
застосовуються відповідні 
норми цього Кодексу

Речення друге 
частини першої 
статті 18 Закону 
України «Про 
Національну 
програму 
інформатизації» 
в редакції проєкту 
Закону пропонуємо 
вилучити, як таке, 
що не є предметом 

регулювання цього 
Закону

8 Про випадки Проєкт Закону в частині Проєкт Закону 
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(1.14) порушення 
законодавства про 
Національну програму 
інформатизації 
Генеральний замовник 
доповідає Кабінету 
Міністрів України 
(частина четверта 
статті 19 Закону 
України «Про 
Національну програму 
інформатизації» 
в редакції проєкту 
Закону)

доповідей Генерального 
замовника про порушення 
законодавства про Національну 
програму інформатизації 
не враховує принцип 

юридичної визначеності, 
оскільки з проєкту Закону 
незрозумілий механізм 

реалізації вказаних положень 
в частині, зокрема:
періодичності такого 
інформування,
строків, протягом яких 
Генеральний замовник має 
доповідати Кабінету Міністрів 
України про виявлені 
порушення;
з якого моменту 
обчислюватимуться такі строки 

тощо

потребує перегляду 
та відповідного 
доопрацювання з 
урахуванням 

наведеного

9 

(1.14, 

1.16)

Проєкт Закону 
використовує слова 
«інформаційно-
комунікаційних 
технологій», 

«цифрових технологій» 

та «інформаційних 
технологій»

Проєкт Закону в частині 
використання слів 
«інформаційно-комунікаційних 
технологій», «цифрових 
технологій» та «інформаційних 
технологій» не враховує вимог 
нормотворення в частині 
єдності та уніфікованості 
термінології.
При цьому абзацом восьмим 

частини першої статті 1 Закону 
України «Про Національну 
програму інформатизації» 
в редакції проєкту Закону 
передбачається надати 

визначення терміна 
інформаційно-комунікаційні 
технології, згідно з яким це 
цілеспрямована організована 
сукупність інформаційних та 
комунікаційних процесів 
з використанням засобів 
інформатизації, що 
забезпечують високу 
швидкість збору, накопичення, 
обробки та інтерпретацію 

обробки даних, швидкий 

пошук інформації, 
розосередження даних, 
безпечний доступ та 
використання інформаційних 
ресурсів незалежно від місця їх 
розташування.

Проєкт Закону 
потребує перегляду 
та відповідного 
доопрацювання з 
урахуванням 

наведеного
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Разом з тим проєкт Закону 
оперує термінами «цифрові 
технології» та «інформаційні 
технологій» без розкриття їх 
значення в розумінні цього 
проєкту Закону, що не враховує 
вимог нормопроєктувальної 
техніки щодо належної ясності 
викладу та точності опису

10 

(1.14, 

1.20)

Проєкт Закону 
використовує слова 
«інформаційні 
системи», 

«інтероперабельність», 

«інформаційно-
аналітична підтримка», 

«сучасні безпечні», 

«фундаментальні 
наукові дослідження», 

«використовуються в 
локалізованому вигляді»

Проєкт Закону в частині 
використання вказаних слів 
оперує поняттями та термінами 

без розкриття їх змісту, 
використовує розмовну 
юридично невживану лексику, 
що не враховує принцип 

юридичної визначеності та 
усталених вимог 
нормотворення щодо належної 
ясності викладу та точності 
опису

Проєкт Закону 
потребує перегляду 
та відповідного 
доопрацювання з 
урахуванням 

наведеного

Чек-лист 4
Оцінка відповідності проєкту Закону України «Про внесення змін 

до Закону України «Про Національну програму інформатизації» 

принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
Підсумкова оцінка: відповідний.

Критерії оцінки:
1 Проєкт акта законодавства:

1.1 відповідає міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, та резолюціям міжнародних 
конференцій, міжнародних організацій, її органів

–

1.2 відповідає національному законодавству України у сфері забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

так

1.3 внаслідок прийняття нормативно-правового акта неможливе 
в короткостроковій або довгостроковій перспективі 
погіршення/послаблення захисту прав жінок/чоловіків

так

1.4. при підготовці проєкту акта законодавства зібрані та проаналізовані дані 
з розбивкою за статтю та віком

–

1.5 при підготовці проєкту акта законодавства визначені та враховані потреби 

жінок і чоловіків, хлопчиків та дівчаток
–

1.6 не містить положень прямої або непрямої дискримінації, підбурювання 
або утиску на основі статі особи або групи осіб

так

1.7 забезпечує збалансовану участь та рівні можливості для жінок і чоловіків 
різних груп у виборчому процесі, прийнятті рішень на всіх рівнях, 
представленості у державних органах та органах місцевого 

так
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самоврядування, політичній чи громадській діяльності

1.8 не містить положень, які можуть призвести до обмеження прав або 
можливостей жінок або чоловіків у соціально-економічній сфері, доступі 
до інфраструктури та послуг, зайнятості, праці та одержанні винагороди за 
неї, у сфері підприємництва та соціального захисту, громадянства, шлюбу, 
сімейних відносин, материнства і батьківства, охорони здоров’я тощо

так

1.9 позитивні дії мають правомірну об’єктивно обґрунтовану мету, 
спрямовану на усунення юридичної/фактичної нерівності у можливостях 
жінок і чоловіків щодо реалізації прав і свобод

так



ДОВІДКА
щодо відповідності зобов’язанням України у сфері

європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС)
проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

Національну програму інформатизації»
Проект акта розроблено Міністерством цифрової трансформації України.

1. Належність проекту акта до сфер, правовідносини в яких 

регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС)
За предметом правового регулювання проект акта не відноситься до 

пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу (acquis ЄС).

2. Зобов’язання України у сфері європейської інтеграції (у тому числі 
міжнародно-правові)

Міжнародно-правові зобов’язання України у сфері європейської інтеграції 
щодо предмета правового регулювання проекту акта відсутні.

3. Програмні документи у сфері європейської інтеграції
Проект акта не розроблявся відповідно до програмних документів у сфері 

європейської інтеграції.

4. Порівняльно-правовий аналіз
Оскільки питання, що порушуються проектом акта, не стосуються сфери 

європейської інтеграції, порівняльно-правовий аналіз не проводився.

5. Очікувані результати
Прийняття проекту акта сприятиме реалізації державної політики у 

відповідній сфері.

6. Узагальнений висновок 

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

Національну програму інформатизації» не відноситься до пріоритетних сфер 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр
цифрової трансформації України                                  Михайло ФЕДОРОВ



ДОВІДКА
про погодження проекту Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про Національну програму інформатизації»

Проект акта розроблено Міністерством цифрової трансформації України.

1. Проект акта погоджено без зауважень

Таран А.В. Міністр оборони України

Аваков А.Б. Міністр внутрішніх справ України

Шкарлет С.М. Міністр освіти і науки України

Ткаченко О.В. Міністр культури та інформаційної 
політики України

Чернишов О.М. Міністр розвитку громад та територій 

України

Теленик С.С. В.о. Міністра економіки України 

2. До проекту акта висловлено зауваження (пропозиції), які враховано 

частково

Марченко С.М. Міністр фінансів України

Малюська Д.Л. Міністр юстиції України

Щиголь Ю.Ф. Голова Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України 

3. Висновок Мін’юсту від 17 серпня 2021 р., відповідний із зауваженнями 

щодо недотримання вимог нормопроектувальної техніки.

Протокол узгодження позицій додається.

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр
цифрової трансформації України        Михайло ФЕДОРОВ



 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

(Мінекономіки) 
вул. М. Грушевського 12/2,  м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71 

E-mail: meconomy@me.gov.ua, http://www.me.gov.ua,  код  ЄДРПОУ 37508596 

  

На  № ___________ від  ___________ 

 

Міністерство цифрової  
трансформації України 

 
 
 
Щодо проекту Закону України 

 

 
Мінекономіки опрацювало проект Закону України “Про внесення змін до 

Закону України “Про Національну програму інформатизації”, розроблений 
Міністерством цифрової трансформації України і направлений листом від 24.06.2021 
№ 1/04-1-6866, та надає висновок Міністерства економіки України за результатами 
опрацювання проектів актів на предмет впливу реалізації актів на показники 
економічного і соціального розвитку, а також відповідності зобов’язанням України за 
Угодою про заснування Світової організації торгівлі. 

Водночас, звертаємо увагу на те, що розроблення зазначеної в статті 9 проекту 
нової редакції Закону України “Про Національну програму інформатизації” 

загальнодержавної програми економічного та соціального розвитку не передбачено 
Законом України “Про державне прогнозування та розроблення програм 
економічного і соціального розвитку України”. 
 

Додаток: на 2 арк. в 1 прим. 
 

 

Виконувач обов’язків Міністра                             Сергій ТЕЛЕНИК 

 

 

 

 

 

 

 
Онисько Є.А., 200-45-17 

 

 

ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000000C413200C29A9500  

Підписувач Теленик Сергій Сергійович 

Дійсний з 10.06.2021 0:00:00 по 09.06.2023 23:59:59 

Мінекономіки 

Н4В"HВВ&2f^^f9О  
 

4011-04/35598-03 від 07.07.2021 
23:21:30 
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ВИСНОВОК 

Міністерства економіки України за результатами опрацювання проектів 

 актів на предмет впливу реалізації актів на показники економічного і 
соціального розвитку, а також відповідності зобов’язанням України  

за Угодою про заснування Світової організації торгівлі 
 

до проекту проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про 
Національну програму інформатизації” (далі - проект акта) 

 

розробник   Міністерство цифрової трансформації України 
 

Суть проекту 

Проект акта передбачає врегулювання питань взаємодії учасників процесу, 
осучаснення механізмів формування та виконання Національної програми 
інформатизації. 

Проектом акта оновлюється термінологія, понятійний апарат та визначення 
сфери інформатизації, окреслюються та розширюються права та обов’язки учасників 
процесу інформатизації, врегульовується механізм взаємодії з урахуванням вимог 
Законів України “Про інформацію”, “Про електронні документи та електронний 
документообіг”, “Про авторське право і суміжні права”, “Про публічні закупівлі” та 
інших нормативно-правових актів. 

Проект акта розширює спрямування програми на вирішення низки основних 
завдань, в тому числі:  

застосування інформаційних та цифрових технологій в державному управлінні 
та  суспільно-економічних відносинах;  

подолання цифрової нерівності; 
безпека інформаційної діяльності та кіберзахист; 
інтеграція України у світовий інформаційний простір. 
Проект акта розроблено на виконання функцій генерального державного 

замовника Національної програми інформатизації України та відповідно до пункту 47 
Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 276-р. 

Прийняття проекту акта має забезпечити ефективний механізм взаємовідносин у 
сфері інформатизації країни.   

 

1. Вплив реалізації акта на показники економічного і соціального розвитку 

Вплив реалізації проекту акта на показники економічного і соціального розвитку 

неможливо виявити, оскільки головним розробником не надано фінансово-

економічних обгрунтувань та статистичних даних. 
Реалізація положень проекту акта не потребуватиме додаткових витрат з 

державного та місцевих бюджетів. 
 

2. Відповідність проекту акта зобов’язанням України за Угодою про 
заснування Світової організації торгівлі 

Проект акта за предметом правового регулювання не належить до сфер, 
правовідносини в яких регулюються угодами Світової організації торгівлі. 

 

3. Зауваження та пропозиції до проекту акта 

Зауваження та пропозиції до проекту акта відсутні. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000000C413200C29A9500  

Підписувач Теленик Сергій Сергійович 

Дійсний з 10.06.2021 0:00:00 по 09.06.2023 23:59:59 

Мінекономіки 

Н4В"HВВ&2f^^f9О  
 

4011-04/35598-03 від 07.07.2021 
23:21:30 
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4. Узагальнений висновок 

Позиція Мінекономіки: погодити проект акта без зауважень. 
 

 

Виконувач обов’язків 

Міністра економіки України                                          Сергій ТЕЛЕНИК 



 

 

ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000065FC2E00F4C69200  

Підписувач Марченко Сергій Михайлович 

Дійсний з 29.03.2021 10:34:30 по 29.03.2023 10:34:30 

Міністерство фінансів України 

Н4В$4ВВb=j$>}О   
 

07040-01-5/22752 від 20.07.2021 
 

     
 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

(Мінфін) 
 

вул. М. Грушевського 12/2  м. Київ 01008  тел. (044) 206-59-47, факс  425-90-26 

 е-mail: infomf@minfin.gov.ua,  код  ЄДРПОУ 00013480 
  

від _______ 20___ р. №  _____________       На № _________ від ______ 20___ р. 
 

 Міністерство цифрової 
трансформації України 

  

 

Про погодження  
проекту Закону України  
  

        Міністерство фінансів України погоджує із зауваженнями проект Закону 
України «Про внесення змін до Закону України «Про Національну програму 
інформатизації», поданий Міністерством цифрової трансформації України (лист 
від 24.06.2021 № 1/04-1-6866), і надсилає висновок до нього. 
 

Додаток: на 2 арк. в 1 прим. 
 

 

Міністр                                                                                           Сергій МАРЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Артем Слинчук 206 57 31 
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ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000065FC2E00F4C69200  

Підписувач Марченко Сергій Михайлович 

Дійсний з 29.03.2021 10:34:30 по 29.03.2023 10:34:30 

Міністерство фінансів України 

Н4В$4ВВb=j$>}О   
 

07040-01-5/22752 від 20.07.2021 
 

Висновок 

Міністерства фінансів України 

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України  
«Про Національну програму інформатизації» 

 

 

Розробник проекту акта 

Міністерство цифрової трансформації України. 
 

Суть проекту акта 

Змінами до Закону України «Про Національну програму інформатизації» 

пропонується підвищити ефективність організаційно-правових механізмів 
формування та виконання Національної програми інформатизації. 

 

1. Оцінка впливу на показники бюджетів 
Реалізація положень проекту акта впливатиме на видаткову частину 

державного бюджету. 
 

2. Вартісна величина впливу на показники бюджетів 
Реалізація акта не потребуватиме додаткових витрат із державного 

бюджету.  
 

3. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у 
відповідному бюджетному періоді проекту акта у разі його прийняття 

Оскільки реалізація акта не потребуватиме додаткових коштів, пропозиції 
щодо можливостей фінансового забезпечення відсутні. 

 

4. Зауваження та пропозиції до проекту акта 
З метою цільового та ефективного використання бюджетних коштів  

статтю 18 проекту Закону України необхідно доповнити абзацами такого змісту: 

«Пріоритетність фінансування окремих завдань (проектів) Національної 
програми інформатизації щорічно визначається Кабінетом Міністрів України в 
межах коштів, затверджених Державним бюджетом України. 

У разі недостатності фінансування у поточному році строки виконання 
окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації 
переглядаються у порядку, визначеному Положенням про формування та 
виконання Національної програми інформатизації.». 

Крім того, проект Закону України потребує доопрацювання в частині 
набуття Мінцифри всіх майнових, у тому числі виключних, прав власності на 
програмне забезпечення Єдиної автоматизованої системи обліку Національної 
програми інформатизації. 

 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1352-98-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1352-98-%D0%BF
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5. Узагальнений висновок 
Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

Національну програму інформатизації» погоджується із зауваженнями. 

 

 

Міністр фінансів України                                                     Сергій МАРЧЕНКО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артем Слинчук 206 57 31 



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України “Про внесення змін

до Закону України “Про Національну програму інформатизації”

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни та поняття

У цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються у 

такому значенні:

база даних - іменована сукупність даних, що відображає стан 

об'єктів та їх відношень у визначеній предметній області;

база знань - масив інформації у формі, придатній до логічної і 
смислової обробки відповідними програмними засобами;

засоби інформатизації - електронні обчислювальні машини, 
програмне, математичне, лінгвістичне та інше забезпечення, 
інформаційні системи або їх окремі елементи, інформаційні мережі і 
мережі зв'язку, що використовуються для реалізації інформаційних 

технологій;

інформатизація - сукупність взаємопов'язаних організаційних, 
правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, 
виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для 

задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі 
створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, 
ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі 
застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки;

Закон України
“Про внесення змін до Закону України 

“Про Національну програму інформатизації”

Верховна Рада України постановляє :

Внести зміни до Закону України “Про Національну програму 

інформатизації”  (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 27-28, 

ст. 181 із наступними змінами) та викласти в такій редакції:

                                 “ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Національну програму інформатизації
                 

Цей Закон визначає правові, організаційні та методологічні 
засади державного управління у сфері інформатизації для подальшого 

ефективного забезпечення розвитку інформаційного суспільства та 

процесу формування і виконання Національної програми 

інформатизації.

 Розділ І
                               ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому 

значенні:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
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інформаційна послуга - дії суб'єктів щодо забезпечення споживачів 

інформаційними продуктами;

інформаційна технологія - цілеспрямована організована сукупність 

інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної 
техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий 

пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації 
незалежно від місця їх розташування;

інформаційний продукт (продукція) - документована інформація, 
яка підготовлена і призначена для задоволення потреб користувачів;

інформаційний ресурс - сукупність документів у інформаційних 

системах (бібліотеках, архівах, банках даних тощо);

інформаційний суверенітет держави - здатність держави 

контролювати і регулювати потоки інформації з-поза меж держави з 

метою додержання законів України, прав і свобод громадян, 
гарантування національної безпеки держави;

локалізація програмних продуктів - приведення програмних 

продуктів, які використовуються в Україні, у відповідність із законами 

України та іншими нормативно-правовими актами, нормами і 
правилами, що діють в Україні;

нерезиденти - юридичні особи, суб'єкти підприємницької 
діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, 
представництва тощо), з місцезнаходженням за межами України, які 
створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави, у тому 

числі юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності, 
створені за участю юридичних і фізичних осіб;

Генеральний державний замовник Національної програми 

інформатизації (далі - Генеральний замовник) - центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної 
політики у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрових 

інновацій та технологій, електронного урядування та електронної 
демократії, розвитку інформаційного суспільства, інформатизації; 

замовники завдань (проектів, робіт) Національної програми 

інформатизації (далі – Замовники) - державні органи, органи місцевого 

самоврядування, установи системи правосуддя, підприємства, установи 

та організації, які повністю або частково утримуються за рахунок 

коштів державного та місцевих бюджетів, є розпорядниками або 

одержувачами бюджетних коштів, забезпечують фінансування, 
керівництво та контроль за виконанням таких завдань (проектів, робіт); 

виконавці завдань (проектів, робіт) Національної програми 

інформатизації - підприємства, установи, організації незалежно від 

форми власності, фізичні особи-підприємці, які визначаються 

Замовниками відповідно до законодавства про публічні закупівлі;
електронні інформаційні ресурси (інформаційні ресурси) - 

систематизовані електронні інформаційні ресурси, які містять 

інформацію незалежно від виду, змісту, форми, часу і місця її створення 

(включаючи публічну інформацію, державні інформаційні ресурси та 

іншу інформацію), призначену для задоволення життєво важливих 

суспільних потреб громадянина, особи, суспільства і держави. Під 

електронними інформаційними ресурсами розуміється будь-яка 

інформація, що створена, записана, оброблена або збережена у цифровій 

чи іншій нематеріальній формі за допомогою електронних, магнітних, 
електромагнітних, оптичних, технічних, програмних або інших засобів;

Єдина автоматизована система обліку Національної програми 

інформатизації - автоматизована інформаційна система приймання, 
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окреме завдання - комплекс проектів інформатизації, 
взаємопов'язаних і взаємопогоджених за термінами реалізації, складом 

виконавців та спрямованих на досягнення конкретних цілей;

проект інформатизації - комплекс взаємопов'язаних заходів, як 

правило, інвестиційного характеру, що узгоджені за часом, 
використанням певних матеріально-технічних, інформаційних, 
людських, фінансових та інших ресурсів і мають на меті створення 

заздалегідь визначених інформаційних і телекомунікаційних систем, 
засобів інформатизації та інформаційних ресурсів, які відповідають 

певним показникам якості;

резиденти - юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, 
що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з 

місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою 

діяльність відповідно до законодавства України.

Стаття 2. Національна програма інформатизації

Національна програма інформатизації визначає стратегію 

розв'язання проблеми забезпечення інформаційних потреб та 

інформаційної підтримки соціально-економічної, екологічної, науково-
технічної, оборонної, національно-культурної та іншої діяльності у 

сферах загальнодержавного значення.

Національна програма інформатизації включає:

Концепцію Національної програми інформатизації;

сукупність державних програм з інформатизації;

галузеві програми та проекти інформатизації;

регіональні програми та проекти інформатизації;

обліку, опрацювання та зберігання наданих Замовниками програм, 
завдань, проектів, робіт інформатизації (та відповідних матеріалів до 

них) на етапі формування та виконання Національної програми 

інформатизації; 
засоби інформатизації - комп’ютери, електронно-обчислювальна 

техніка, технічне, програмне, математичне, лінгвістичне та інше 

забезпечення, інформаційні системи або їх окремі елементи, електронні 
комунікаційні мережі, що використовуються для реалізації 
інформаційно-комунікаційних технологій;

інформатизація - сукупність взаємопов’язаних організаційних, 
правових, безпекових, політичних, соціально-економічних, науково-
технічних, технологічних та виробничих процесів, що спрямовані на 

створення умов для забезпечення розвитку інформаційного суспільства, 
потреб і вільного розвитку особистості, реалізації прав громадянина, 

підвищення ефективності державного управління на основі побудови, 
розвитку, модернізації, інтеграції, супроводження та безпечного 

використання інформаційних систем, електронних комунікаційних 

мереж, інформаційних ресурсів та інформаційно-комунікаційних 

технологій;
інформаційно-комунікаційні технології - цілеспрямована 

організована сукупність інформаційних та електронних комунікаційних 

процесів з використанням засобів інформатизації, що забезпечують 

високу швидкість збору, накопичення, обробки та інтерпретацію 

обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, 
безпечний доступ та використання інформаційних ресурсів незалежно 

від місця їх розташування;
інформаційна послуга - здійснення інформаційної діяльності у 

визначений час і визначеній законом формі по доведенню 
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програми та проекти інформатизації органів місцевого 

самоврядування.

Національна програма інформатизації формується виходячи з 

довгострокових пріоритетів соціально-економічного, науково-
технічного, національно-культурного розвитку країни з урахуванням 

світових напрямів розвитку та досягнень у сфері інформатизації і 
спрямована на розв'язання найважливіших загальносуспільних проблем 

(забезпечення розвитку освіти, науки, культури, охорони довкілля та 

здоров'я людини, державного управління, національної безпеки та 

оборони держави та демократизації суспільства) та створення умов для 

інтеграції України у світовий інформаційний простір відповідно до 

сучасних тенденцій інформаційної геополітики.

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.

Програми та проекти (або їх частини), які спрямовані на створення, 
розвиток та інтеграцію інформаційних систем, мереж, ресурсів та 

інформаційних технологій чи передбачають придбання засобів 

інформатизації з метою забезпечення функціонування державних 

органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, що 

утримуються за рахунок бюджетних коштів, виконуються як складові 

інформаційної продукції до споживачів з метою задоволення їхніх 

інформаційних потреб;
інформаційний продукт - дані, підготовлені відповідно до 

потреб користувачів, представлені у вигляді товару та призначені для 

задоволення інформаційних потреб користувача, у тому числі програмні 
продукти, бази та банки даних тощо; 

локалізація програмних продуктів - приведення програмних 

продуктів, які використовуються в Україні, у відповідність із законами 

України та іншими нормативно-правовими актами, стандартами, 
нормами і правилами, що діють в Україні;        

завдання інформатизації - комплекс заходів, спрямованих на 

досягнення конкретних цілей проекту інформатизації із 

взаємопов’язаними і взаємопогодженими строками реалізації;
проект інформатизації - комплекс взаємопов’язаних робіт та 

заходів, узгоджених за часом, використанням певних матеріально-
технічних, інформаційних, людських, фінансових та інших ресурсів і 
мають на меті створення заздалегідь визначених інформаційних 

(автоматизованих) систем та/або електронних комунікаційних мереж, 
засобів інформатизації та інформаційних ресурсів, які відповідають 

певним технічним умовам і показникам якості, їх подальшу 

модернізацію, супроводження, підтримку та розвиток;
роботи з інформатизації - діяльність у сфері інформатизації, 

спрямована на виконання певної послідовності дій, результати яких 

визначені за функціоналом, індивідуальними вимогами та потребами 

Замовника;    
цифровізація - процес впровадження цифрових технологій для 

вдосконалення життєдіяльності людини, суспільства і держави;

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96
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частини Національної програми інформатизації, якщо інше не 

передбачено законодавством.

Стаття 3. Завдання законодавства про Національну програму 

інформатизації

Завданням законодавства про Національну програму 

інформатизації є створення правових, організаційних, науково-
технічних, економічних, фінансових, методичних та гуманітарних засад 

регулювання процесу формування та виконання цієї Програми та 

окремих її завдань (проектів).

Законодавство про Національну програму інформатизації 
складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів.

Стаття 4. Сфера дії та суб'єкти цього Закону

Сфера дії цього Закону поширюється на відносини, що виникають 

у процесі формування та виконання Національної програми 

інформатизації.

До суб'єктів, які беруть участь у відносинах, що регулюються цим 

Законом, належать:

замовники робіт з інформатизації;

виконавці окремих завдань (проектів) інформатизації;

організації, що здійснюють експертизу окремих завдань та проектів 

інформатизації;

користувачі автоматизованих та інших інформаційних систем і 
засобів інформатизації.

цифрова нерівність - обмеження можливостей певної соціальної 
групи у зв’язку з відсутністю у неї доступу до сучасних засобів 

комунікації, інформатизації, можливостей використання та 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій в обсязі, 
достатньому для забезпечення її потреб;

цифрова технологія - процес застосування засобів комп’ютерної 
та іншої електронно-обчислювальної техніки, програмного 

забезпечення, інформаційно-комунікаційних мереж та інших цифрових 

засобів, за допомогою яких здійснюється збирання, фіксація, обробка, 
зберігання та поширення інформації, а також створення нової 
інформації в електронній (цифровій) формі.

Інші терміни у цьому Законі вживаються у значеннях, визначених 

законом.

Стаття 2. Національна програма інформатизації
Національна програма інформатизації визначає пріоритетні 

напрями та стратегію реалізації державної політики у сфері 
інформатизації: забезпечення інфраструктурних потреб розвитку 

інформаційного суспільства, створення і подальше безпечне 

використання національних електронних інформаційних ресурсів, 
впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та 

цифрових технологій для забезпечення та підтримки діяльності у сферах 

загальнодержавного значення. 
Національна програма інформатизації складається з:
Концепції Національної програми інформатизації;
сукупності завдань (проектів, робіт) інформатизації, що 

виконуються Замовниками;
галузевих програм, проектів та робіт з інформатизації;
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Стаття 5. Головна мета та основні завдання Національної програми 

інформатизації

Головною метою Національної програми інформатизації є 

створення необхідних умов для забезпечення громадян та суспільства 

своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого 

використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної 
безпеки держави.

Програма спрямована на вирішення таких основних завдань:

формування правових, організаційних, науково-технічних, 
економічних, фінансових, методичних та гуманітарних передумов 

розвитку інформатизації;

застосування та розвиток сучасних інформаційних технологій у 

відповідних сферах суспільного життя України;

формування системи національних інформаційних ресурсів;

створення загальнодержавної мережі інформаційного забезпечення 

науки, освіти, культури, охорони здоров'я тощо;

створення загальнодержавних систем інформаційно-аналітичної 
підтримки діяльності державних органів та органів місцевого 

самоврядування;

підвищення ефективності вітчизняного виробництва на основі 
широкого використання інформаційних технологій;

формування та підтримка ринку інформаційних продуктів і послуг;

інтеграція України у світовий інформаційний простір.

регіональних програм, проектів та робіт з інформатизації;
програм, проектів та робіт з інформатизації органів місцевого 

самоврядування;
переліку пріоритетних напрямів Національної програми 

інформатизації.
Національна програма інформатизації формується виходячи з 

довгострокових пріоритетів соціально-економічного, науково-
технічного, національно-культурного розвитку держави з урахуванням 

світових напрямів розвитку та досягнень у сфері інформатизації і 
спрямована на розв’язання проблем розвитку інформаційного 

суспільства, підвищення ефективності та результативності державного 

управління, національної безпеки та оборони держави, демократизації 
суспільства та створення умов для інтеграції України у світовий 

інформаційний простір, єдиний цифровий ринок Європейського Союзу.
Національна програма інформатизації становить комплекс 

завдань (проектів, робіт) інформатизації, спрямованих на розвиток 

інформаційного суспільства, реалізацію державної політики та 

пріоритетних напрямів створення сучасної інформаційної 
інфраструктури України шляхом концентрації та раціонального 

використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, 
виробничого і науково-технічного потенціалу держави, координації 
діяльності державних установ та органів, органів місцевого 

самоврядування, а також підприємств, установ, організацій незалежно 

від форми власності, громадян у сфері інформатизації.
Програми, завдання, проекти (їх частини) та роботи, які 

спрямовані на створення, розвиток, інтеграцію та підтримку 

інформаційно-комунікаційних систем, мереж, ресурсів та 

інформаційно-комунікаційних технологій, передбачають придбання 
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Стаття 6. Функції державних органів у реалізації Національної 
програми інформатизації

Державні органи, в межах їх компетенції, здійснюють такі функції 
у процесі інформатизації:

захист авторського права на бази даних і програми, створені для 

потреб інформатизації та особистої інформації;

встановлення норм і правил використання засобів інформатизації;

забезпечення доступу громадян та їх об'єднань до інформації 
державних органів та органів місцевого самоврядування, а також до 

інших джерел інформації;

визначення пріоритетних напрямів інформатизації з метою 

подальшої її підтримки шляхом державного фінансування та пільгового 

оподаткування;

інформатизацію науки, освіти, культури, охорони довкілля та 

здоров'я людини, державного управління, національної безпеки та 

оборони держави, пріоритетних галузей економіки;

підтримку вітчизняного виробництва програмних і технічних 

засобів інформатизації;

підтримку фундаментальних наукових досліджень для розроблення 

швидкісних математичних і технічних засобів обробки інформації;

забезпечення підготовки спеціалістів з питань інформатизації та 

інформаційних технологій;

організацію сертифікації програмних і технічних засобів 

інформатизації;

засобів інформатизації з метою забезпечення діяльності Замовників, 
виконуються як складові частини Національної програми 

інформатизації, якщо інше не передбачено законодавством.
Замовники подають Генеральному замовнику інформацію про 

створення, розвиток, інтеграцію та підтримку, незалежно від джерел 

фінансування, інформаційно-комунікаційних систем, мереж, ресурсів та 

інформаційно-комунікаційних технологій, за винятком інформації, 
пов'язаної з національною безпекою та обороною держави що становить 

державну таємницю.

Стаття 3.  Завдання законодавства про Національну програму 

інформатизації
Завданням законодавства про Національну програму 

інформатизації є створення правових, організаційних, науково-
технічних, економічних, фінансових, методологічних та гуманітарних 

засад державного управління у сфері інформатизації, забезпечення 

процесу формування та виконання цієї програми. 
Законодавство про Національну програму інформатизації 

складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, які 
визначають засади формування та реалізації державної політики у сфері 
інформатизації, цифровізації, електронного урядування та розвитку 

інформаційного суспільства, захисту інформації та кіберзахисту.

Стаття 5. Сфера дії та суб'єкти цього Закону
Сфера дії цього Закону поширюється на відносини, що 

виникають у процесі  формування та виконання Національної 
програми інформатизації.
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державне регулювання цін і тарифів на використання 

телекомунікаційних та комп'ютерних мереж для потреб інформатизації 
у бюджетній сфері;

забезпечення інформаційної безпеки держави.

Стаття 7. Взаємозв'язок Національної програми інформатизації та 

системи планування економічного і соціального розвитку України

Взаємозв'язок основних завдань Національної програми 

інформатизації та системи планування економічного і соціального 

розвитку України здійснюється шляхом внесення їх до відповідного 

розділу загальнодержавної програми економічного та соціального 

розвитку України.

Розділ II

ФОРМУВАННЯ І ВИКОНАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Стаття 8. Концепція Національної програми інформатизації

Концепція Національної програми інформатизації є невід'ємною 

частиною Національної програми інформатизації та включає 

характеристику сучасного стану інформатизації, її стратегічні цілі та 

основні принципи, очікувані наслідки реалізації цієї Програми.

Стаття 9. Порядок представлення та затвердження Національної 
програми інформатизації

Кабінет Міністрів України щорічно разом з проектом Закону 

України про Державний бюджет України на наступний рік подає на 

розгляд Верховної Ради України:

доповідь про стан інформатизації в Україні;

До суб'єктів, які беруть участь у відносинах, що регулюються 

цим Законом, належать:
Генеральний замовник;
керівник Національної програми інформатизації;
Замовники;
керівники галузевих, регіональних програм інформатизації, а 

також програм інформатизації органів місцевого самоврядування;

виконавці завдань (проектів, робіт) Національної програми 

інформатизації;
установи та організації, що здійснюють експертизу завдань, 

проектів та робіт Національної програми інформатизації, та, за 

необхідності, оцінку їх відповідності у сфері захисту інформації та 

кіберзахисту;
користувачі інформаційно-комунікаційних систем і засобів 

інформатизації.

Стаття 6. Повноваження Генерального замовника 

Генеральний замовник:
здійснює приймання, облік, опрацювання та зберігання наданих 

Замовниками програм, завдань, проектів, робіт з інформатизації (та 

відповідних матеріалів до них) на етапі формування та виконання 

Національної програми інформатизації в Єдиній автоматизованій 

системі обліку Національної програми інформатизації, положення про 

яку затверджується Кабінетом Міністрів України;
здійснює нагляд за формуванням та виконанням Національної 

програми інформатизації;
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завдання Національної програми інформатизації на наступні три 

роки;

програму завдань (робіт) з інформатизації на наступний бюджетний 

рік із визначенням джерел фінансування.

Завдання Національної програми інформатизації на наступні три 

роки та обсяги їх бюджетного фінансування на наступний рік щорічно 

затверджуються Верховною Радою України.

Стаття 10. Замовники Національної програми інформатизації

Замовниками Національної програми інформатизації є 

Генеральний державний замовник Національної програми 

інформатизації та державні замовники окремих завдань (проектів) 
інформатизації цієї Програми.

Генеральним державним замовником Національної програми 

інформатизації є центральний орган виконавчої влади, визначений 

Президентом України.

Державними замовниками окремих завдань (проектів) 
Національної програми інформатизації можуть бути державні органи та 

органи місцевого самоврядування. Державних замовників окремих 

завдань (проектів) затверджує Кабінет Міністрів України за поданням 

Генерального державного замовника.

Державні замовники на конкурсних засадах визначають виконавців 

окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації, 
забезпечують фінансування, керівництво та контроль виконання робіт 

за цими завданнями (проектами).

Стаття 11. Керівник Національної програми інформатизації

виконує функції Замовника відповідно до законодавства;
розробляє типові завдання (проекти, роботи) інформатизації, 

типові проекти галузевих, регіональних програм інформатизації, 
програм інформатизації органів місцевого самоврядування;

здійснює координацію галузевих, регіональних програм та 

проектів (робіт) інформатизації, програм та проектів (робіт) 
інформатизації органів місцевого самоврядування, забезпечує їх 

комплексність та узгодженість з відповідними завданнями (проектами, 
роботами) Національної програми інформатизації;

здійснює моніторинг у сфері інформатизації, відповідно до 

Порядку проведення такого моніторингу, затвердженого Кабінетом 

Міністрів України;
забезпечує методологічну, нормативно-правову, інформаційну, 

організаційну підтримку процесів формування та виконання 

Національної програми інформатизації, в тому числі в електронному 

вигляді, з обов’язковою публікацією статистичних та аналітичних даних 

та оприлюдненням результатів виконання Національної програми 

інформатизації в Єдиній автоматизованій системі обліку Національної 
програми інформатизації;

щорічно подає звіт Кабінету Міністрів України про стан 

виконання галузевих, регіональних програм інформатизації, програм 

інформатизації органів місцевого самоврядування, завдань (проектів, 
робіт) Національної програми інформатизації за попередній рік;

щорічно подає Кабінету Міністрів України перелік завдань 

(проектів, робіт) та їх замовників (за виключенням органів місцевого 

самоврядування) Національної програми інформатизації на наступні 
три роки;
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Для управління і контролю за процесом формування та виконання 

Національної програми інформатизації, її коригування Кабінет 

Міністрів України за поданням Генерального державного замовника 

призначає її керівника.

До основних повноважень керівника Національної програми 

інформатизації належать:

організація відбору окремих завдань (проектів) на етапі 
формування Національної програми інформатизації;

організація контролю за відбором виконавців окремих завдань 

(проектів) Національної програми інформатизації;

внесення Генеральному державному замовнику пропозицій щодо:

- формування завдань Національної програми інформатизації на 

наступні три роки;

- формування програми завдань (робіт) з інформатизації на 

наступний бюджетний рік;

- подання пропозицій щодо внесення змін до Національної 
програми інформатизації;

керівництво роботою науково-технічної ради з Національної 
програми інформатизації;

організація приймання виконаних завдань (робіт) з інформатизації;

організація експертизи окремих завдань (проектів) Національної 
програми інформатизації та Програми в цілому;

інші повноваження з формування та виконання Національної 
програми інформатизації.

щорічно подає Кабінету Міністрів України перелік завдань 

(проектів, робіт) Національної програми інформатизації, їх замовників 

(за виключенням органів місцевого самоврядування) та визначених 

обсягів фінансування в межах коштів, передбачених на Національну 

програму інформатизації, на наступний бюджетний рік;
організовує проведення експертизи завдань (проектів, робіт) 

Національної програми інформатизації на етапі її формування та 

виконання;
здійснює оцінку результативності виконання Національної 

програми інформатизації, яке ґрунтується на результатах реалізації її 
складових частин та окремих завдань (проектів, робіт), позиції України 

у міжнародних рейтингах, результатах статистичних спостережень та 

моніторингу України міжнародними організаціями у сфері 
інформатизації та цифровізації на основі сучасних загальноприйнятих 

індикаторів, оцінок громадськості, показників, які демонструють стан 

розвитку інформатизації та цифровізації, а також відповідної Методики 

оцінки виконання Національної програми інформатизації, завдань 

(проектів, робіт), що виконуються як її складові, розробленої та 

затвердженої Генеральним замовником;
щорічно інформує Раду національної безпеки і оборони України 

про стан виконання завдань (проектів, робіт) Національної програми 

інформатизації за попередній рік щодо забезпечення національної 
безпеки та оборони держави. 

Стаття 7. Керівник Національної програми інформатизації
Для управління і контролю за процесом формування та 

виконання Національної програми інформатизації, її коригування 
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Керівник Національної програми інформатизації підпорядкований 

Генеральному державному замовнику і перебуває в його штаті.

Стаття 13. Формування Національної програми інформатизації

Формування комплексу взаємопов'язаних завдань Національної 
програми інформатизації на наступні три роки та програми завдань 

(робіт) з інформатизації на наступний бюджетний рік проводиться 

згідно із законодавством України та організовується Генеральним 

державним замовником за пропозиціями відповідних державних 

органів та органів місцевого самоврядування.

Відбір завдань (проектів) на етапі формування Національної 
програми інформатизації проводиться на конкурсних засадах.

Положення про порядок відбору завдань (проектів) на конкурсних 

засадах затверджується Генеральним державним замовником.

Відбір завдань (проектів) на етапі формування Національної 
програми інформатизації організовує Генеральний державний 

замовник, за винятком завдань (проектів), пов'язаних з національною 

безпекою та обороною держави.

Стаття 14. Експертиза окремих завдань (проектів) Національної 
програми інформатизації та Національної програми інформатизації

Експертиза окремих завдань (проектів) Національної програми 

інформатизації проводиться згідно із законодавством України і 
організовується державними замовниками цих завдань (проектів).

Порядок проведення експертизи окремих завдань 

(проектів) Національної програми інформатизації та Національної 
програми інформатизації в цілому затверджується Кабінетом Міністрів 

України.

Кабінет Міністрів України за поданням Генерального замовника 

призначає її керівника. 
Керівник Національної програми інформатизації перебуває в 

штаті Генерального замовника.
До основних повноважень керівника Національної програми 

інформатизації належать:
організація відбору завдань (проектів, робіт) на етапі 

формування Національної програми інформатизації; 
внесення Генеральному замовнику пропозицій щодо 

формування переліку завдань (проектів, робіт) Національної програми 

інформатизації на наступні три роки;
внесення Генеральному замовнику пропозицій щодо 

формування переліку завдань (проектів, робіт), їх Замовників та 

визначених обсягів фінансування в межах коштів, передбачених на 

Національну програму інформатизації, на наступний бюджетний рік;
організація приймання результатів виконаних завдань проектів, 

робіт (або їх етапів) Національної програми інформатизації відповідно 

до Положення про формування та виконання Національної програми 

інформатизації;
організація експертизи завдань (проектів, робіт) Національної 

програми інформатизації на етапах її формування та виконання;
подання Генеральному замовнику інформації для подальшого 

прийняття рішення щодо зупинення виконання проекту (роботи) 
інформатизації;

інші повноваження з формування та виконання Національної 
програми інформатизації.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0485-07
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0485-07
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1048-2002-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1048-2002-%D0%BF
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Стаття 15. Виконавці окремих завдань (проектів) Національної 
програми інформатизації

Порядок формування та виконання окремих завдань (проектів) 
Національної програми інформатизації визначається Положенням про 

формування та виконання Національної програми інформатизації, що 

затверджується Кабінетом Міністрів України.

Виконавцями окремих завдань (проектів) Національної програми 

інформатизації можуть бути підприємства, установи, організації усіх 

форм власності.

Для суб'єктів підприємницької діяльності - монополістів у сфері їх 

діяльності укладення договорів (контрактів) на виконання окремих 

завдань (проектів) Національної програми інформатизації є 

обов'язковим. Спори щодо істотних умов цих договорів (контрактів) 
вирішуються у судовому порядку.

Стаття 16. Умови відбору нерезидентів виконавцями окремих 

завдань (проектів) Національної програми інформатизації

На підставі результатів конкурсу окремих завдань (проектів) 
Національної програми інформатизації Кабінет Міністрів України за 

поданням Генерального державного замовника може прийняти рішення 

про замовлення виконання окремого завдання та проекту нерезиденту 

при додержанні ним таких умов:

залучення до виконання завдань (робіт) вітчизняних підприємств з 

обсягом фінансування не менш як 20 відсотків загальної вартості 
контракту;

створення в Україні резидентів для виконання окремого завдання 

(проекту) Національної програми інформатизації із загальним обсягом 

Стаття 8.  Функції Замовників у реалізації Національної 
програми інформатизації

Замовники, в межах своєї компетенції, здійснюють такі функції 
у процесі інформатизації:

аудиту та оптимізації існуючих алгоритмів функціонування з 

метою ефективного та безпечного впровадження сучасних 

інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій у відповідні 
сфери державного управління та місцевого самоврядування, 
життєдіяльності громадян, суспільства та держави;

захист авторського права на комп’ютерні програми, створені для 

потреб інформатизації та особистої інформації;
встановлення стандартів, норм і правил використання засобів 

інформатизації з урахуванням тенденцій розвитку інформаційно-
комунікаційних та цифрових технологій, потреб інформаційного 

суспільства, а також вимог законодавства у сферах захисту інформації 
та кіберзахисту;

забезпечення доступу, в тому числі віддаленого, запитувачам 

інформації до інформації державних органів, органів місцевого 

самоврядування, державних органів та установ системи правосуддя, а 

також інших джерел інформації та відкритих даних;
визначення пріоритетних напрямів інформатизації з метою 

подальшої їх підтримки шляхом державного фінансування та пільгового 

оподаткування інноваційних завдань (проектів, робіт) інформатизації;
інформатизацію науки, освіти, культури, здоров’я людини та 

безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного 

середовища, державного управління та місцевого самоврядування, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1352-98-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1352-98-%D0%BF
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статутного капіталу не менш як 5 відсотків загальної вартості 
контракту.

Стаття 17. Галузеві програми та проекти інформатизації

Міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади може 

виконувати галузеву програму та проекти інформатизації лише як 

складову частину Національної програми інформатизації. Галузева 

програма інформатизації погоджується з Генеральним державним 

замовником Національної програми інформатизації.

За поданням Генерального державного замовника Національної 
програми інформатизації Кабінет Міністрів України може зупинити 

виконання галузевої програми (проекту) інформатизації у разі, якщо:

вона повністю або частково повторює інші програми;

не відповідає нормам та правилам;

за результатами експертизи має завищену вартість.

Відбір виконавців проектів для галузевих програм інформатизації 
проводиться відповідно до вимог статті 15 цього Закону.

Стаття 18. Регіональні програми та проекти інформатизації

Регіональні програми та проекти інформатизації розробляються 

місцевими органами виконавчої влади як складова частина 

Національної програми інформатизації і погоджуються з Генеральним 

державним замовником Національної програми інформатизації. При 

формуванні регіональних програм інформатизації враховуються 

регіональні особливості загальнодержавних проектів інформатизації 
державних органів, а також регіональні аспекти галузевих програм 

інформатизації.

національної безпеки та оборони держави, пріоритетних галузей 

економіки;
підтримку вітчизняного виробництва програмних і технічних 

засобів інформатизації;
стимулювання розвитку індустрії інформаційно-комунікаційних 

технологій; 

підтримку наукових досліджень для розроблення швидкісних 

математичних і технічних засобів обробки інформації;
забезпечення підготовки спеціалістів з питань інформатизації, 

інформаційно-комунікаційних технологій, кіберзахисту;
організацію сертифікації програмних і технічних засобів 

інформатизації;
забезпечення інформаційної безпеки держави та кіберзахисту, 

захисту інформації, у тому числі персональних даних;
забезпечення комплексності та узгодженості галузевих, 

регіональних та програм інформатизації органів місцевого 

самоврядування з відповідними завданнями (проектами, роботами) 
Національної програми інформатизації;

погодження завдань (проектів, робіт) інформатизації з 

Генеральним замовником;
погодження завдань (проектів, робіт) інформатизації, що 

належать до сфери національної безпеки та оборони держави, 
потребують реалізації заходів із створення або модернізації об’єктів 

критичної інформаційної інфраструктури, захисту інформації та 

кіберзахисту з центральним органом виконавчої влади, який формує та 

реалізує державну політику у сферах організації спеціального зв’язку, 
захисту інформації, кіберзахисту, телекомунікацій та користування 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n120
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Організація виконання регіональних програм і проектів 

інформатизації здійснюється структурними підрозділами, які 
визначаються місцевими органами виконавчої влади.

Відбір виконавців для регіональних програм і проектів проводиться 

відповідно до вимог статті 15 цього Закону.

За поданням Генерального державного замовника Кабінет 

Міністрів України може зупинити виконання регіональної програми і 
проекту інформатизації у випадках, передбачених статтею 17 цього 

Закону.

Стаття 19. Програми та проекти інформатизації органів місцевого 

самоврядування

Програми та проекти інформатизації органів місцевого 

самоврядування формуються цими органами і повинні відповідати 

Національній програмі інформатизації, прийматися і виконуватися за 

погодженням із Генеральним державним замовником.

Відбір виконавців для програм та проектів інформатизації органів 

місцевого самоврядування проводиться відповідно до вимог статті 
15 цього Закону.

За поданням Генерального державного замовника Кабінет 

Міністрів України може зупинити виконання програми і проекту 

інформатизації органів місцевого самоврядування у випадках, 
передбачених статтею 17 цього Закону.

Стаття 20. Особливості закупівлі програмних, технічних та інших 

засобів для виконання Національної програми інформатизації

Визначення постачальників програмних, технічних та інших 

засобів, закупівля яких передбачається окремим завданням (проектом) 

радіочастотним ресурсом України згідно вимог, визначених 

Положенням про формування та виконання Національної програми 

інформатизації;
подання керівнику Національної програми інформатизації 

пропозицій до переліку завдань (проектів, робіт) Національної програми 

інформатизації на наступний рік та наступні три роки;
визначення виконавців завдань (проектів, робіт) інформатизації 

відповідно до законодавства про публічні закупівлі;
приймання результатів виконаних робіт та наданих послуг під 

час реалізації відповідних завдань (проектів, робіт) Національної 
програми інформатизації згідно з укладеними контрактами 

(договорами);
забезпечення впровадження, безпечного використання та 

подальшої підтримки результатів виконання завдань (проектів, робіт) 
Національної програми інформатизації;

проведення заходів з оцінювання результатів виконання завдань 

(проектів робіт) Національної програми інформатизації;
щорічного звітування перед Генеральним замовником про хід 

виконання завдань (проектів, робіт) що виконуються як складові 
Національної програми інформатизації, згідно вимог, визначених 

Положенням про формування та виконання Національної програми 

інформатизації.

Стаття 9. Взаємозв'язок Національної програми інформатизації 
та системи планування економічного і соціального розвитку України

Взаємозв'язок основних завдань Національної програми 

інформатизації та системи планування економічного і соціального 

розвитку України здійснюється шляхом внесення їх до відповідного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n120
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n131
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n120
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n120
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#n131
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Національної програми інформатизації, здійснюється разом з 

визначенням виконавця завдання (проекту) за його пропозиціями.

Стаття 21. Порядок використання програмних засобів для 

виконання Національної програми інформатизації

Програмні засоби для виконання Національної програми 

інформатизації використовуються в локалізованому вигляді. Порядок 

локалізації визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 22. Права та обов'язки Генерального державного замовника 

щодо формування та виконання Національної програми інформатизації

Генеральний державний замовник має право:

здійснювати нагляд і контроль за формуванням та виконанням 

Національної програми інформатизації;

припиняти договори (контракти) на виконання окремих завдань 

(проектів) Національної програми інформатизації на підставі даних, що 

свідчать про неможливість виконання робіт виконавцем у повному 

обсязі;

виконувати функції державного замовника відповідно до 

законодавства.

Генеральний державний замовник зобов'язаний:

здійснювати координацію державних, галузевих, регіональних 

програм та проектів інформатизації, програм та проектів інформатизації 
органів місцевого самоврядування;

здійснювати моніторинг у сфері інформатизації;

розділу загальнодержавної програми економічного та соціального 

розвитку, Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

Розділ II

ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Стаття 10. Порядок представлення та затвердження завдань 

(проектів, робіт) Національної програми інформатизації
Кабінет Міністрів України за поданням Генерального замовника 

щорічно разом з проектом Закону України про Державний бюджет 

України на наступний рік подає на розгляд Верховної Ради України:
звіт про стан виконання галузевих, регіональних програм 

інформатизації, програм інформатизації органів місцевого 

самоврядування, завдань (проектів, робіт) Національної програми 

інформатизації за попередній рік;
перелік завдань (проектів, робіт) Національної програми 

інформатизації на наступні три роки;
перелік завдань (проектів, робіт) Національної програми 

інформатизації на наступний бюджетний рік та визначені обсяги їх 

фінансування в межах коштів, передбачених на Національну програму 

інформатизації; 
перелік пріоритетних напрямів Національної програми 

інформатизації на наступний рік.
Перелік завдань (проектів, робіт) Національної програми 

інформатизації на наступні три роки та визначені обсяги їх бюджетного 

фінансування на наступний бюджетний рік в межах коштів, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1815-98-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1815-98-%D0%BF


16

забезпечувати методологічну, нормативно-правову, інформаційну 

та організаційну підтримку процесів формування і виконання 

Національної програми інформатизації;

доповідати щорічно Кабінету Міністрів України про стан 

інформатизації в Україні;

подавати щорічно Кабінету Міністрів України завдання 

Національної програми інформатизації на наступні три роки і проект 

програми завдань (робіт) на наступний бюджетний рік;

вносити Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін 

до Національної програми інформатизації.

Стаття 23. Права та обов'язки суб'єктів Національної програми 

інформатизації щодо її формування та виконання

Права та обов'язки користувачів автоматизованих та інших 

інформаційних систем і засобів інформатизації, організацій, що 

здійснюють експертизу окремих завдань (проектів) Національної 
програми інформатизації, та інших суб'єктів Національної програми 

інформатизації визначаються окремим Положенням, яке 

затверджується Кабінетом Міністрів України.

Розділ III

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕКОНОМІЧНЕ 

СТИМУЛЮВАННЯ ВИКОНАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Стаття 24. Фінансове забезпечення виконання Національної 
програми інформатизації

Фінансування формування та виконання Національної програми 

інформатизації здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету 

передбачених на Національну програму інформатизації, щорічно 

затверджуються Верховною Радою України.

Стаття 11. Формування та виконання Національної програми 

інформатизації
Порядок формування та виконання завдань (проектів, робіт) 

Національної програми інформатизації визначається Положенням про 

формування та виконання Національної програми інформатизації, що 

затверджується Кабінетом Міністрів України.
Відбір завдань (проектів, робіт) на етапі формування 

Національної програми інформатизації проводиться Генеральним 

замовником на конкурсних засадах з врахуванням затверджених 

пріоритетних напрямків Національної програми інформатизації на 

поточний рік, за винятком завдань (проектів, робіт), пов'язаних з 

національною безпекою та обороною держави. 
Положення про порядок відбору завдань (проектів, робіт) на 

конкурсних засадах затверджується Генеральним замовником.

Стаття 12. Експертиза завдань (проектів, робіт) Національної 
програми інформатизації та Національної програми інформатизації

Експертиза галузевих та регіональних програм інформатизації, 
пропозицій до Національної програми інформатизації на наступний 

бюджетний рік у вигляді завдань (проектів, робіт), наданих 

замовниками, завдань (проектів, робіт) Національної програми 

інформатизації на етапі їх виконання проводиться згідно із 

законодавством і організовується замовниками таких завдань (проектів, 
робіт) та Генеральним замовником.
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України та інших джерел, не заборонених законодавством України. 
Внесення до Державного бюджету України видатків, необхідних для 

реалізації Національної програми інформатизації, є обов'язковим.

Обсяги фінансування Національної програми інформатизації з 

Державного бюджету України визначаються Законом України про 

Державний бюджет України на наступний бюджетний рік і 
встановлюються окремим рядком.

Галузеві і регіональні програми та проекти інформатизації 
фінансуються в межах коштів, виділених у Державному бюджеті 
України та відповідних місцевих бюджетах, коштів, отриманих 

відповідними виконавцями окремих завдань та проектів інформатизації 
за надання інформаційних послуг, та інших джерел, не заборонених 

законодавством України.

Фінансування програм та проектів інформатизації органів 

місцевого самоврядування здійснюється з місцевих бюджетів та інших 

джерел, не заборонених законодавством України.

Пріоритетність фінансування окремих завдань (проектів) 
Національної програми інформатизації щорічно визначається 

Кабінетом Міністрів України в межах коштів, затверджених Державним 

бюджетом України.

У разі недостатності фінансування у поточному році строки 

виконання окремих завдань (проектів) Національної програми 

інформатизації переглядаються у порядку, визначеному Положенням 

про формування та виконання Національної програми інформатизації.

Стаття 25. Економічне стимулювання виконання окремих завдань 

(проектів) Національної програми інформатизації

Порядок проведення експертизи Національної програми 

інформатизації та завдань (проектів, робіт), що є її складовими, 
затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 13. Галузеві програми та проекти (роботи) 
інформатизації

Замовник Національної програми інформатизації розробляє та 

виконує галузеву програму та відповідні проекти (роботи) 
інформатизації лише як складову частину Національної програми 

інформатизації. Галузева програма інформатизації погоджується з 

Генеральним замовником.
Порядок формування та виконання галузевих програм та 

проектів (робіт) інформатизації, що виконуються як складові галузевої 
програми інформатизації, визначається Кабінетом Міністрів України.

Виконавці проектів (робіт), що виконуються як складові 
галузевих програм інформатизації, визначаються відповідно до 

законодавства про публічні закупівлі.
За поданням керівника Національної програми інформатизації 

Генеральний замовник приймає рішення про зупинення виконання 

проектів (робіт) інформатизації, що виконуються як складові галузевої 
програми інформатизації, на підставі експертного висновку з 

негативною оцінкою за результатами ініційованої Генеральним 

замовником експертизи галузевого проекту (роботи). 
Підставою для зупинення виконання проекту (роботи) 

інформатизації є:  
- встановлення фактів відмінності технічних та функціональних 

вимог (характеристик) до проекту (роботи) що були погодженні 
Генеральним замовником в складі пакету документів проекту 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1352-98-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1352-98-%D0%BF
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Окремі завдання (проекти) Національної програми інформатизації 
можуть на конкурсній основі передаватися резидентам у повному 

обсязі. Власник окремого завдання (проекту) Національної програми 

інформатизації згідно з договором, укладеним із Генеральним 

державним замовником, здійснює фінансування, подальшу 

експлуатацію з наданням послуг установам, що фінансуються з 

Державного бюджету України чи відповідних місцевих бюджетів, за 

фіксованими тарифами, передбаченими договором.

Передача окремих завдань (проектів) Національної програми 

інформатизації у сфері національної безпеки та оборони держави 

проводиться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Розділ IV

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМУВАННЯМ ТА 

ВИКОНАННЯМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Стаття 26. Контроль за виконанням Національної програми 

інформатизації

Контроль за виконанням Національної програми інформатизації, її 
окремих завдань та проектів (або їх частин) здійснюється державними 

органами та органами місцевого самоврядування у межах своєї 
компетенції, визначеної законом.

Контроль за формуванням та виконанням Національної програми 

інформатизації здійснює Кабінет Міністрів України.

Координацію та контроль за виконанням Національної програми 

інформатизації щодо забезпечення національної безпеки та оборони 

держави здійснює Рада національної безпеки і оборони України.

інформатизації, від технічних та функціональних  вимог 

(характеристик), розміщених Замовником під час здійснення закупівлі 
відповідно до законодавства у сфері публічних закупівель;

- відсутність об’єктивних причин недотримання календарного 

плану (графіку) виконання проектів (робіт); 
- встановлення завищеної вартості за результатами експертизи;

- встановлення фактів повної або часткової повторюваності, 
виконання  або створення аналогічних за своїми технічними та 

функціональними характеристиками проектів (робіт);
- встановлення фактів відхилення від існуючих норм, стандартів 

та правил, дія яких закріплена відповідними нормативно-правовими 

актами України,  під час виконання проекту (роботи);
- встановлення фактів проведення закупівель для виконання 

проектів (робіт) з порушенням вимог Закону України «Про публічні 
закупівлі».

Про прийняте рішення стосовно зупинення виконання проекту 

(роботи) інформатизації, що виконується як складові галузевої 
програми інформатизації, Генеральний замовник інформує Замовника 

протягом 5 робочих днів з дня прийняття такого рішення шляхом 

направлення листа з інформуванням.  

Стаття 14. Регіональні програми та проекти (роботи) 
інформатизації

Регіональні програми та проекти (роботи) інформатизації, що 

розробляються місцевими органами виконавчої влади, є складовими 

частинами Національної програми інформатизації і погоджуються з 

Генеральним замовником Національної програми інформатизації. При 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1354-99-%D0%BF
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Контроль за виконанням окремих завдань (проектів) Національної 
програми інформатизації, фінансування яких здійснюється державним 

замовником за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством 

України, з боку Генерального державного замовника полягає у 

забезпеченні узгодженості цих проектів з Національною програмою 

інформатизації.

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.

Контроль за використанням коштів Державного бюджету України 

на Національну програму інформатизації, її окремі завдання та проекти 

(або їх частини) здійснює Рахункова палата. Державні органи і органи 

місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, які 
використовують кошти Державного бюджету України на ці цілі, 
надають Рахунковій палаті інформацію щодо використання цих коштів 

у порядку, встановленому законодавством.

Особи, винні в порушенні законодавства про Національну 

програму інформатизації, несуть відповідальність згідно із законом.

Розділ V

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПРИ ВИКОНАННІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

формуванні регіональних програм інформатизації враховуються 

регіональні особливості загальнодержавних проектів інформатизації 
державних органів, регіональні аспекти галузевих програм 

інформатизації, програм соціально-економічного розвитку регіону та 

програм інформатизації органів місцевого самоврядування.
Порядок формування та виконання регіональних програм та 

проектів (робіт) інформатизації, що виконуються як складові 
регіональної програми інформатизації, затверджується Кабінетом 

Міністрів України.
Виконавці проектів (робіт), що виконуються як складові 

регіональних програм інформатизації, визначаються відповідно до 

законодавства у сфері публічних закупівель.
Генеральний замовник приймає рішення про зупинення 

виконання регіональної програми загалом або відповідного проекту, 
роботи з інформатизації у випадках, передбачених статтею 13 цього 

Закону.

Стаття 15. Програми та проекти (роботи) інформатизації 
органів місцевого самоврядування 

Програми та проекти (роботи) інформатизації органів місцевого 

самоврядування формуються цими органами з врахуванням 

пріоритетних напрямів Національної програми інформатизації, 
приймаються за погодженням із Генеральним замовником.

Порядок формування та виконання програм і проектів (робіт) 
інформатизації органів місцевого самоврядування визначається 

Кабінетом Міністрів України.   
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Стаття 27. Міжнародне співробітництво при виконанні 
Національної програми інформатизації

Міжнародне співробітництво у сфері інформатизації спрямовується 

на підвищення економічної ефективності та науково-технічного рівня 

виконання Національної програми інформатизації. З цією метою до 

виконання окремих завдань (проектів) Національної програми 

інформатизації можуть залучатися іноземні юридичні та фізичні особи, 
іноземні інвестиції.

Держава розвиває і підтримує всі форми міжнародного 

співробітництва у сфері інформатизації, які не суперечать 

законодавству та державним інтересам України.

Стаття 28. Міжнародні договори

Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких 

надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що 

містяться в цьому Законі, то застосовуються правила міжнародних 

договорів.

Розділ VI

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в трьохмісячний термін:

відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-
правових актів, передбачених цим Законом;

привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові 
акти;

Виконавці проектів (робіт), що виконуються як складові програм 

інформатизації органів місцевого самоврядування, визначаються 

відповідно до законодавства у сфері публічних закупівель.

Стаття 16.  Завдання (проекти, роботи) у сфері інформатизації, 
що виконуються за рахунок інших джерел фінансування, не 

заборонених законодавством України 

Завдання (проекти, роботи) у сфері інформатизації, що 

виконуються за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством України, погоджуються із Генеральним замовником на 

етапі укладення Замовниками  або їх представниками, що здійснюють 

роботи для Замовника, відповідних договорів, контрактів, угод про 

виконання завдань (проектів, робіт) з наданням повної інформації щодо 

передбачених до виконання завдань (проектів, робіт) з метою 

визначення їх відповідності нормам цього Закону та іншим нормативно-
правовим актам України, що регулюють сферу інформатизації. 

Стаття 17. Порядок використання комп’ютерних програм для 

виконання завдань (проектів, робіт) Національної програми 

інформатизації
Комп’ютерні програми для виконання завдань (проектів, робіт) 

Національної програми інформатизації використовуються в 

локалізованому вигляді. Порядок локалізації визначається Кабінетом 

Міністрів України.

Розділ III

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ІНФОРМАТИЗАЦІЇ



21

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими 

центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-
правових актів, що суперечать цьому Закону.

Стаття 18.  Фінансове забезпечення Національної програми 

інформатизації
Фінансування завдань (проектів, робіт) Національної програми 

інформатизації здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету 

України та інших джерел, не заборонених законодавством України. 
Обсяги фінансування Національної програми інформатизації з 

Державного бюджету України визначаються Законом України про 

Державний бюджет України на наступний бюджетний рік і 
встановлюються окремим рядком.

Галузеві і регіональні програми, проекти та роботи з 

інформатизації фінансуються в межах коштів, виділених у Державному 

бюджеті України та відповідних місцевих бюджетах, та за рахунок 

інших джерел, не заборонених законодавством України.
Фінансування програм та проектів, робіт з інформатизації 

органів місцевого самоврядування здійснюється з місцевих бюджетів та 

інших джерел, не заборонених законодавством України.
Пріоритетність фінансування завдань (проектів) Національної 

програми інформатизації щорічно визначається Кабінетом Міністрів 

України в межах коштів, затверджених Державним бюджетом України. 
У разі недостатності фінансування у поточному році строки 

виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації 
переглядаються у порядку, визначеному Положенням про формування 

та виконання Національної програми інформатизації.

Розділ IV

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМУВАННЯМ ТА 
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ВИКОНАННЯМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Стаття 19. Контроль за формуванням за виконанням 

Національної програми інформатизації
Контроль за формуванням та виконанням Національної 

програми інформатизації здійснює Кабінет Міністрів України.
Координацію та контроль за виконанням завдань (проектів, 

робіт) Національної програми інформатизації щодо забезпечення 

національної безпеки та оборони держави здійснює Рада національної 
безпеки і оборони України.

Контроль за використанням Замовниками коштів Державного 

бюджету України на Національну програму інформатизації, її завдань 

(проектів, робіт) (або їх частини) здійснює Рахункова палата. Замовники 

надають Рахунковій палаті інформацію щодо використання цих коштів 

у порядку, встановленому законодавством.
Замовники під час виконання завдань (проектів, робіт) 

інформатизації несуть відповідальність згідно із законом у відповідній 

сфері правового регулювання.

Розділ V

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПРИ ВИКОНАННІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Стаття 20. Міжнародне співробітництво при виконанні 
Національної програми інформатизації

Міжнародне співробітництво у сфері інформатизації 
спрямовується на підвищення економічної ефективності та науково-
технічного рівня виконання Національної програми інформатизації. З 
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цією метою до виконання завдань (проектів) Національної програми 

інформатизації можуть залучатися іноземні юридичні та фізичні особи, 
іноземні інвестиції.

Держава розвиває і підтримує всі форми міжнародного 

співробітництва у сфері інформатизації, розвитку інформаційного 

суспільства, впровадженні електронного урядування, захисту 

інформації та кіберзахисту, які не суперечать законодавству та 

державним інтересам України.

Розділ VI

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2022 року. 
2. Кабінету Міністрів України:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим 

Законом та прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим 

Законом;2) забезпечити приведення міністерствами та іншими 

центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів 

у відповідність із цим Законом та прийняття ними нормативно-правових 

актів, передбачених цим Законом.

Віце-прем’єр-міністр України - 

Міністр цифрової трансформації України  

        

                                   Михайло ФЕДОРОВ
     



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про 

Національну програму інформатизації”  

1. Мета
Проект акта розроблено з метою підвищення ефективності організаційно-

правових механізмів формування та виконання Національної програми 

інформатизації.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект акта розроблено на виконання функцій генерального державного 

замовника Національної програми інформатизації України  та відповідно до 

пункту 47 Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 276-р.
Закон України “Про Національну програму інформатизації” був прийнятий 

в 1998 році і з того часу суттєво не змінювався. Понятійний апарат та 

організаційно-правові механізми Закону не відповідають реаліям часу, не 

сприяють процесу ефективної реалізації Національної програми інформатизації.
Національна програма інформатизації визначає пріоритетні напрямки та 

стратегію реалізації державної політики у сфері інформатизації: забезпечення 

інфраструктурних потреб розвитку інформаційного суспільства, формування і 
використання національних електронних інформаційних ресурсів, впровадження 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для підтримки органів 

державної влади, місцевого самоврядування та об'єднаних територіальних 

громад, соціально-економічної, екологічної, науково-технічної, оборонної, 
національно-культурної та іншої діяльності у сферах загальнодержавного 

значення.
На сьогодні актуальним є не лише питання фінансування заходів з 

інформатизації, а й питання координації, моніторингу та оцінки результатів їх 

виконання, побудова логіки процесу, яка відповідає сьогоденню.
Проект акта передбачає врегулювання питань взаємодії учасників процесу, 

осучаснення механізмів формування та виконання Національної програми 

інформатизації.
Прийняття проекту акта має забезпечити ефективний механізм 

взаємовідносин у сфері інформатизації країни.  

3. Основні положення проекту акта
Проектом акта оновлюється термінологія, понятійний апарат та 

визначення сфери інформатизації, окреслюються та розширюються права та 

обов’язки учасників процесу інформатизації, врегульовується механізм
взаємодії з урахуванням вимог Законів України  “Про інформацію”, “Про 

електронні документи та електронний документообіг”, “Про авторське право і 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF7IP00I.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF7IP00I.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T265700.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T379200.html
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суміжні права”, “Про публічні закупівлі”, “Про електронні комунікації”, “Про 

основні засади забезпечення кібербезпеки України” та інших нормативно-
правових актів.

Головною метою Національної програми інформатизації є створення 

необхідних умов для забезпечення розвитку інформаційного суспільства, 
широких можливостей для задоволення інформаційних потреб та реалізації прав 

і свобод громадян на основі своєчасної, достовірної та повної інформації, 
підвищення ефективності державного управління, забезпечення інформаційної 
безпеки та кіберзахисту держави шляхом побудови, розвитку, інтеграції та 

використання сучасних інформаційних систем, комунікаційних мереж, 
інформаційних ресурсів та інформаційних технологій.

Проект акта розширює спрямування програми на вирішення низки 

основних завдань, в тому числі: 
застосування інформаційних та цифрових технологій в державному 

управлінні та  суспільно-економічних відносинах; 
подолання цифрової нерівності;
безпека інформаційної діяльності та кіберзахист;
інтеграція України у світовий інформаційний простір.
Вказані зміни дозволять підвищити ефективність організаційно-правових 

механізмів формування та виконання Національної програми інформатизації для 

забезпечення належного рівня координації впровадження проектів 

інформатизації, цифровізації та електронного урядування.

4. Правові аспекти
Закони України “Про публічні закупівлі”, “Про інформацію”; “Про 

електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні 
комунікації”, “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”, 
постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку формування 

та виконання регіональної програми і проекту інформатизації” від 12 квітня 

2000 р. № 644,  “Про затвердження Порядку формування та виконання галузевої 
програми і проекту інформатизації” від 18 грудня 2001 р. № 1702 та 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 276-р.

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація положень цього проекту акта не потребуватиме додаткових 

витрат з державного та місцевих бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін
З метою проведення публічних консультацій відповідно до Порядку 

проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації 
державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

3 листопада 2010 р. № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні 
та реалізації державної політики”, проект акта було розміщено на офіційному 

вебсайті Мінцифри, результати якого відображено у звіті.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T379200.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T265700.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1702-2001-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1702-2001-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1702-2001-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1702-2001-%D0%BF
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Проект акта не стосується соціально-трудової сфери та не потребує 

розгляду  Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських 

об’єднань профспілок на національному рівні та Спільним представницьким 

органом сторони роботодавців на національному рівні.
Українською асоціацією районних та обласних рад проект акта підтримано 

з урахування зауважень Рівненської обласної ради.
Проект акта Рівненською обласною радою підтримано в цілому із 

зауваженнями, які не враховано.
Всеукраїнська асоціація громад погодила проект акта без зауважень.
Урядовим уповноваженим з прав осіб з інвалідністю проект акта 

погоджено без зауважень. 
Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і 

технологій проект акта погоджено без зауважень.
Проект акта підтримано Уповноваженим Верховної Ради України з прав 

людини.
Рахункова палата повідомила, що не є заінтересованим органом з питань, 

віднесених до предмету правового регулювання проекту акта.
Радою національної безпеки і оборони України до проекту акта висловлено 

зауваження та пропозиції, які враховано.

7. Оцінка відповідності
Проект акта не містить норм, що стосуються зобов’язань України у сфері 

європейської інтеграції.
Проект акта не містить норм, що порушують права та свободи, гарантовані 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.
У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
У проекті акта відсутні положення, які містять ризики вчинення 

корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.
Проект акта відповідно до вимог § 37² Регламенту Кабінету Міністрів 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 

2007 року № 950 (далі – Регламент), надсилався до Національного агентства з 
питань запобігання корупції для визначення необхідності проведення 

антикорупційної експертизи (вхідний № 03/60777/21 від 28.07.2021). 

У визначені пунктом 2 § 37² Регламенту строки Національне агентство з 
питань запобігання корупції інформації щодо прийняття рішення про проведення 

антикорупційної експертизи проекту акта не надало.
У проекті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації чи які 

створюють підстави для дискримінації.

8. Прогноз результатів
Проект акта визначає механізми взаємодії учасників процесу формування 

та виконання Національної програми інформатизації.
Реалізація проекту акта не вплине на ринок праці, громадське здоров’я, 

екологію та навколишнє природне середовище. 
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Реалізація проекту акта матиме позитивний вплив на інтереси 

заінтересованих сторін. 
Вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін:

Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на 

заінтересовану сторону
Пояснення очікуваного впливу

Замовники завдань 

(проектів, робіт) 
Національної програми 

інформатизації

Позитивний Належна участь в процесах 

інформатизації країни; визначення 

прав та обов’язків, послідовності 
дій під час взаємодії в процесі 
формування та виконання 

Національної програми 

інформатизації
Виконавці завдань 

(проектів, робіт) 
Національної програми 

інформатизації

Позитивний Відбір виконавців відповідно до 

Закону “Про публічні закупівлі”, 
що забезпечить прозорий механізм 

відбору виконавців проектів та 

робіт у сфері інформатизації
Генеральний замовник Позитивний Належне виконання покладених 

повноважень; розширення та 

окреслення прав і обов’язків в 

процесі реалізації Національної 
програми інформатизації, що 

дозволить підвищити якість 

виконання завдань, проектів та 

робіт у сфері інформатизації 

Віце-прем’єр-міністр України - 

Міністр цифрової трансформації України Михайло ФЕДОРОВ

«___» ____________ 2021 р.



 

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ ПОЗИЦІЙ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Національну програму інформатизації»

1. Неврегульовані розбіжності
Суть зауваження Положення спірної частини проекту акта Аргументи розробника щодо відхилення 

зауважень

Міністерство фінансів України

Проект Закону потребує доопрацювання в 

частині набуття Мінцифри всіх майнових, в 

тому числі виключних, прав власності на 

програмне забезпечення Єдиної 
автоматизованої системи обліку Національної 
програми інформатизації  

До законопроекту в цілому Не враховано (за результатами 

обговорювання на узгоджувальній нараді 
представники Мінфіну не наполягали на 

своїй позиції, що відображено в протоколі 
узгоджувальної наради)

Питання щодо майнових, в тому числі 
виключних, прав власності Мінцифри на 

програмне забезпечення Єдиної 
автоматизованої системи обліку Національної 
програми інформатизації  буде врегульовано 

актом Уряду в Положенні про Єдину 

автоматизовану систему обліку Національної 
програми інформатизації.

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

В абзаці п’ятому частини першої статті 1 та в 

абзаці другому частини першої статті 6 проекту 
Стаття 1. Визначення термінів Не враховано (за результатами 

обговорювання на узгоджувальній нараді 
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Закону слова «наданих Замовниками» замітини 

словами «наданої Замовниками інформації 
щодо»

…

Єдина автоматизована система обліку 

Національної програми інформатизації – 

автоматизована інформаційна система 

приймання, обліку, опрацювання та 

зберігання наданих Замовниками програм, 
завдань, проектів, робіт інформатизації 
(та відповідних матеріалів до них) на етапі 
формування та
виконання Національної програми 

інформатизації;
…

Стаття 6. Повноваження Генерального 

замовника 

Генеральний замовник:

здійснює приймання, облік, опрацювання та 

зберігання наданих Замовниками програм, 
завдань, проектів, робіт з інформатизації (та 

відповідних матеріалів до них) на етапі 
формування та виконання Національної 
програми інформатизації в Єдиній 

автоматизованій системі обліку Національної 
програми інформатизації, Положення про яку 

затверджується Кабінетом Міністрів України;
 …

представники Держспецзв'язку не 
наполягали на своїй позиції, що відображено 

в протоколі узгоджувальної наради)

Міністерство юстиції України 

Законом України «Про центральні органи 

виконавчої влади» визначено, що міністерство 

є центральним органом виконавчої влади, що 

Стаття 1. Визначення термінів

Генеральний державний замовник 

Національної програми інформатизації (далі - 

Не враховано (за результатами 

обговорювання на узгоджувальній нараді 
представники Мін'юст не наполягали на 
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забезпечує формування та реалізує державну 

політику в одній чи декількох визначених 

Кабінетом Міністрів України сферах, визначає 

пріоритетні напрями розвитку, забезпечує 

нормативно-правове регулювання, вправі 
видавати накази нормативно-правового змісту 

(частина друга статті 1, частина перша статті 6, 

статті 7, 15), інші ж центральні органи 

виконавчої влади таких повноважень не мають, 
а виконують виключно окремі функції з 
реалізації державної політики, їх основними 

завданнями є, зокрема, надання 

адміністративних послуг, здійснення 

державного нагляду (контролю), управління 

об’єктами державної власності внесення 

пропозицій щодо забезпечення формування 

державної політики на розгляд міністрів, які 
спрямовують та координують їх діяльність; ці 
органи в межах свої повноважень видають 

лише накази організаційно-розпорядчого 

характеру (частина друга статті 1, частина 

перша статті 16, частина перша статті 17, 

частина перша статті 23). Відповідно, з метою 

узгодження з положеннями Закону України 

«Про центральні органи виконавчої влади» 

центральний орган виконавчої влади, який, 
виходячи з конкретного повноваження, формує 

державну політику у відповідній сфері 
(зокрема, шляхом нормативно-правового 

регулювання) у законопроектах слід визначати 

як «центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у 

сфері ...», а у випадку, коли конкретне 

повноваження за своїм змістом направлено на 

реалізацію державної політики – як 

Генеральний замовник) - центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізацію державної політики у сферах 

цифровізації, цифрового розвитку, цифрових 

інновацій та технологій, електронного 

урядування та електронної демократії, розвитку 

інформаційного суспільства, інформатизації; …

Стаття 8. Функції Замовників у реалізації 
Національної програми інформатизації

…

погодження завдань (проектів, робіт) 
інформатизації, що належать до сфери 

національної безпеки та оборони держави, 
потребують реалізації заходів із створення або 

модернізації об’єктів критичної інформаційної 
інфраструктури, захисту інформації та 

кіберзахисту з центральним органом 

виконавчої влади, який реалізує державну 

політику у сферах організації спеціального 

зв’язку, захисту інформації, кіберзахисту, 
телекомунікацій і користування

радіочастотним ресурсом України згідно вимог, 
визначених Порядком формування та 

виконання Національної програми 

інформатизації

своїй позиції, що відображено в протоколі 
узгоджувальної наради)

Згідно із абзацом третім частини першої статті 
5 Закону України «Про Державну службу 

спеціального зв’язку та захисту інформації 
України» до структури Держспецзв’язку 

входить саме центральний орган виконавчої 
влади, що забезпечує формування та 

реалізацію державної політики у сферах 

організації спеціального зв’язку, захисту 

інформації, кіберзахисту, телекомунікацій і 
користування радіочастотним ресурсом 

України.

Положенням про Міністерство цифрової 
трансформації, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 

р. № 856, визначено, що Мінцифри є головним 

органом у системі центральних органів 

виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізацію державної політики: у сферах 

цифровізації, цифрового розвитку, цифрової 
економіки, цифрових інновацій та технологій, 
електронного урядування та електронної 
демократії, розвитку інформаційного 

суспільства, інформатизації; у сфері 
впровадження електронного документообігу; у 

сфері розвитку цифрових навичок та цифрових 

прав громадян; у сферах відкритих даних, 
розвитку національних електронних 

інформаційних ресурсів та 

інтероперабельності, розвитку інфраструктури 
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«центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері ...».

Проєкт Закону потребує перегляду та 

відповідного доопрацювання з урахуванням 

наведеного.

широкосмугового доступу до Інтернету та 

телекомунікацій, електронної комерції та 

бізнесу; у сфері надання електронних та 

адміністративних послуг; у сферах електронних 

довірчих послуг та електронної ідентифікації; у 

сфері розвитку ІТ-індустрії.

З огляду на вищезазначене, зазначене 

зауваження не може бути врахованим.

2. Враховані зауваження
Суть зауваження Положення спірної частини проекту акта Спосіб врахування

Міністерство юстиції України

Відповідно до частин першої, сьомої – дев’ятої 
статті 14, частин першої, сьомої – восьмої статті 
22 Закону України «Про центральні органи 

виконавчої влади» повноваження міністра та 

керівника центрального органу виконавчої влади 

стосовно утворення консультативних, дорадчих 

та інших допоміжних органів, визначення їх 

повноважень та затвердження складу є 

дискреційними

До законопроекту в цілому Враховано  

Положення щодо утворення консультативних, 
дорадчих та інших допоміжних органів з тексту 

законопроекту виключено.

Міністерство юстиції України

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Проєкт Закону використовує терміни 

«комунікаційні мережі», «телекомунікаційні 
мережі» та «інформаційно-комунікаційні мережі» 

Стаття 1. Визначення термінів Враховано
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без надання їх визначення у розумінні цього 

проекту Закону, що не враховує принципу 

юридичної визначеності, усталених вимог 
нормотворення щодо належної ясності викладу та 

точності опису. При цьому пунктом 1 розділу VI 

«Прикінцеві положення» проєкту Закону, 
передбачається, що цей Закон набирає чинності з 
01 січня 2022 року, тобто одночасно із набранням 

чинності Законом України «Про електронні 
комунікації», який визначає правові та 

організаційні основи державної політики у 

сферах електронних комунікацій та 

радіочастотного спектра, а також права, 
обов’язки та відповідальність фізичних і 
юридичних осіб, які беруть участь у відповідній 

діяльності або користуються електронними 

комунікаційними послугами. Разом з тим Закон 

України «Про електронні комунікації» 

використовує та надає визначення терміна 

електронна комунікаційна мережа, згідно з яким 

це комплекс технічних засобів електронних 

комунікацій та споруд, призначених для надання 

електронних комунікаційних послуг (пункт 26 

частини першої статті 1 зазначеного Закону). 
Крім того, Закон України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України» визначає, що 

Національна телекомунікаційна мережа – 

сукупність спеціальних телекомунікаційних 

систем (мереж), систем спеціального зв’язку, 
інших комунікаційних систем, які 
використовуються в інтересах органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, 
правоохоронних органів та військових 

формувань, утворених відповідно до закону, 
призначена для обігу (передавання, приймання, 
створення, оброблення, зберігання) та захисту 

У цьому Законі наведені нижче терміни 

вживаються у такому значенні: 

…

засоби інформатизації – комп’ютери, 
електронно-обчислювальна техніка, технічне, 
програмне, математичне, лінгвістичне та інше 

забезпечення, інформаційні системи або їх 

окремі елементи, комунікаційні мережі, що 

використовуються для реалізації 
інформаційно-комунікаційних технологій;

інформатизація - сукупність 

взаємопов’язаних організаційних, правових, 
безпекових, політичних, соціально-
економічних, науково-технічних, 
технологічних та виробничих процесів, що 

спрямовані на створення умов для 

забезпечення розвитку інформаційного 

суспільства, потреб і вільного розвитку 

особистості, реалізації прав громадянина, 
підвищення ефективності державного 

управління на основі побудови, розвитку, 
модернізації, інтеграції, супроводження та 

безпечного використання інформаційних 

систем, телекомунікаційних мереж, 
інформаційних ресурсів, 
інформаційнокомунікаційних та цифрових 

технологій;

інформаційно-комунікаційні технології - 

цілеспрямована організована сукупність 

інформаційних та комунікаційних процесів з 
використанням засобів інформатизації, що 

забезпечують високу швидкість збору, 
накопичення, обробки та інтерпретацію 

З метою забезпечення у законопроекті 
принципу юридичної визначеності та уніфікації 
термінології терміни «комунікаційні мережі», 
«телекомунікаційні мережі» та «інформаційно-
комунікаційні мережі» замінено на термін 

«електронна комунікаційна мережа», який 

використовується в значенні, наведеному в ЗУ 

«Про електронні комунікації».
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національних інформаційних ресурсів, 
забезпечення захищених електронних 

комунікацій, надання спектра сучасних 

захищених інформаційно-комунікаційних 

(мультисервісних) послуг в інтересах здійснення 

управління державою у мирний час, в умовах 

надзвичайного стану та в особливий період, та яка 

є мережею (системою) подвійного призначення з 
використанням частини її ресурсу для надання 

послуг, зокрема з кіберзахисту, іншим 

споживачам (пункт 17 частини першої статті 1 

зазначеного Закону).

Абзац шостий статті 1, абзац сьомий статті 1, 

частина п’ята статті 2 та частина шоста статті 2 

Закону України «Про Національну програму 

інформатизації» в редакції проєкту Закону 

потребують перегляду та відповідного 

доопрацювання з урахуванням наведеного

Державна служба спеціального зв’язку та 

захисту інформації України

У тексті проекту Закону вживаються терміни 

«комунікаційна мережа», «телекомунікаційна 

мережа» та «інформаційно-комунікаційна 

мережа». Пунктом 1 розділу VI «Прикінцеві 
положення» проєкту Закону передбачено, що цей 

Закон набирає чинності одночасно із Законом 

України «Про електронні комунікації» з 
01.01.2022, яким визначається сфера електронних 

комунікацій та вводиться термін «електронна 

комунікаційна мережа» - це комплекс технічних 

засобів електронних комунікацій та споруд, 

обробки даних, швидкий пошук інформації, 
розосередження даних, безпечний доступ та 

використання інформаційних ресурсів 

незалежно від місця їх розташування;

…

Стаття 2. Національна програма 

інформатизації

… 

Програми, завдання, проекти (їх 

частини) та роботи, які спрямовані на 

створення, розвиток, інтеграцію та підтримку 

інформаційно-комунікаційних систем, мереж, 
ресурсів та інформаційно-комунікаційних 

технологій чи передбачають придбання 

засобів інформатизації з метою забезпечення 

діяльності Замовників, виконуються як 

складові частини Національної програми 

інформатизації, якщо інше не передбачено 

законодавством.

Замовники подають Генеральному 

замовнику інформацію про створення, 
розвиток, інтеграцію та підтримку, незалежно 

від джерел фінансування, інформаційно-
комунікаційних систем, мереж, ресурсів та 

інформаційно-комунікаційних технологій, що 

забезпечують їх функціонування, за винятком 

інформації, пов'язаної з національною 

безпекою та обороною держави що становить 

державну таємницю.
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призначених для надання електронних 

комунікаційних послуг.

У зв’язку з цим, вживання зазначених термінів 

пропонуємо взаємоузгодити та привести у 

відповідність із термінологією, встановленою 

Законом України «Про електронні комунікації».

Проєкт Закону в частині призначення Кабінетом 

Міністрів України за поданням Генерального 

замовника керівника Національної програми 

інформатизації не враховує принцип юридичної 
визначеності та усталених вимог нормотворення 

щодо належної ясності викладу та точності опису, 
оскільки з аналізу положень законопроєкту 

незрозуміло, зокрема: яким саме критеріям має 

відповідати кандидат на посаду керівника 

вказаної програми; на який строк призначається 

такий керівник; чи здійснюватиметься 

призначення керівника Національної програми 

інформатизації на конкурентних засадах тощо. 
Зазначене, на нашу думку, не забезпечує 

дотримання вимог щодо прозорості процедури 

призначення керівника Національної програми 

інформатизації. Крім того, варто зазначити, що 

організацію, повноваження та порядок діяльності 
центральних органів виконавчої влади України 

визначає Закон України «Про центральні органи 

виконавчої влади», відповідно до пункту 7 

частини четвертої статті 10, пункту 32 частини 

четвертої статті 19 якого штатний розпис та 

кошторис міністерства, іншого центрального 

органу виконавчої влади за погодженням із 
центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної бюджетної 
політики затверджує Державний секретар 

Стаття 7. Керівник Національної програми 

інформатизації

…

Керівник Національної програми 

інформатизації перебуває в штаті 
Генерального замовника.

…

Враховано

Норму щодо призначення Кабінетом Міністрів 

України за поданням Генерального замовника 

керівника Національної програми 

інформатизації залишено в чинній редакції 
ЗУ «Про Національну програму 

інформатизації»

Розпорядженням КМУ від 12 лютого 2020 р. № 

126-р керівником  Національної програми 

інформатизації призначено Вискуба О.А. 
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міністерства та відповідно керівник іншого 

центрального органу виконавчої влади.

Проєкт Закону потребує перегляду та 

відповідного доопрацювання з метою доповнення 

положеннями щодо вимог до керівника 

Національної програми інформатизації та 

процедури його призначення. Положення проєкту 

Закону в частині того, що керівник Національної 
програми інформатизації перебуває в штаті 
Генерального замовника, потребують 

виключення

Відповідно до статті 12 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» суб’єктами 

відносин у сфері доступу до публічної інформації, 
зокрема, є запитувачі інформації – фізичні, 
юридичні особи, об’єднання громадян без статусу 

юридичної особи, крім суб’єктів владних 

повноважень.

Частина перша статті 12 проєкту Закону потребує 

перегляду та відповідного доопрацювання з 
урахуванням наведеного

Стаття 8. Функції Замовників у реалізації 
Національної програми інформатизації 
Замовники,  межах своєї компетенції, 
здійснюють такі функції у процесі 
інформатизації:

…

забезпечення доступу, в тому числі 
віддаленого, громадян та їх об’єднань до 

інформації державних органів, органів 

місцевого самоврядування, державних 

органів та установ системи правосуддя, а 

також інших джерел інформації та відкритих 

даних;

Враховано 

Частину першу статті 8 законопроекту  

викладено в такій редакції:

«Стаття 8.  Функції Замовників у реалізації 
Національної програми інформатизації

Замовники, в межах своєї компетенції, 
здійснюють такі функції у процесі 
інформатизації:

…

забезпечення доступу, в тому числі 
віддаленого, запитувачам інформації до 

інформації державних органів, органів 

місцевого самоврядування, державних органів 

та установ системи правосуддя, а також інших 

джерел інформації та відкритих даних;».

Проєкт Закону в частині встановлення 

відповідальності замовників згідно норм діючого 

законодавства не враховує, що виключно 

Стаття 8. Функції Замовників у реалізації 
Національної програми інформатизації 

Враховано 
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законами України визначаються, зокрема: засади 

цивільно-правової відповідальності; діяння, які є 

злочинами, адміністративними або 

дисциплінарними правопорушеннями, та 

відповідальність за них (пункт 22 частини першої 
статті 92 Конституції України). Разом з тим 

статтею 146 Конституції України встановлено, 
що інші питання організації місцевого 

самоврядування, формування, діяльності та 

відповідальності органів місцевого 

самоврядування визначаються законом. При 

цьому абзацом третім частини першої статті 1 

Закону України «Про Національну програму 

інформатизації» в редакції проєкту Закону 

передбачається, що замовники завдань (проектів, 
робіт) Національної програми інформатизації 
(далі – Замовники) державні органи, органи 

місцевого самоврядування, установи системи 

правосуддя, підприємства, установи та 

організації, які повністю або частково 

утримуються за рахунок коштів державного та 

місцевих бюджетів, є розпорядниками або 

одержувачами бюджетних коштів, забезпечують 

фінансування, керівництво та контроль за 

виконанням таких завдань (проектів, робіт).

Проєкт Закону потребує перегляду та 

відповідного доопрацювання з урахуванням 

наведеного

…

Замовники несуть відповідальність згідно 

норм діючого законодавства у відповідній 

сфері щодо результатів виконаних робіт та 

наданих послуг,

здійснених під час реалізації завдань 

(проектів, робіт) Національної програми 

інформатизації.

Статтю 19 викладено в такій редакції:

«Стаття 19. Контроль за формуванням за 

виконанням Національної програми 

інформатизації

Контроль за формуванням та виконанням 

Національної програми інформатизації 
здійснює Кабінет Міністрів України.

Координацію та контроль за виконанням 

завдань (проектів, робіт) Національної 
програми інформатизації щодо забезпечення 

національної безпеки та оборони держави 

здійснює Рада національної безпеки і оборони 

України.

Контроль за використанням Замовниками 

коштів Державного бюджету України на 

Національну програму інформатизації, її 
завдань (проектів, робіт) (або їх частини) 
здійснює Рахункова палата. Замовники 

надають Рахунковій палаті інформацію щодо 

використання цих коштів у порядку, 
встановленому законодавством.

Замовники під час виконання завдань 

(проектів, робіт) інформатизації несуть 

відповідальність згідно із законом у 

відповідній сфері правового регулювання.».

Проєкт Закону в частині використання слів «може 

прийняти рішення» стосовно повноважень органу 

державної влади має ознаки дискреційності, 
оскільки за своїм лексичним значенням вказане 

формулювання має диспозитивний характер і 
дозволяє зазначеному органу діяти на власний 

Стаття 13. Галузеві програми та проекти 

(роботи) інформатизації

...

Генеральний замовник може прийняти 

рішення про зупинення або призупинення 

Враховано 

Статті 13 та 14 викладено в такій редакції:
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розсуд, що не враховує принцип юридичної 
визначеності. При цьому з проєкту Закону 

незрозуміло, які саме результати моніторингу та 

експертного висновку (позитивні чи негативні), 
будуть підставою для прийняття Генеральним 

замовником рішення про зупинення або 

призупинення виконання галузевої програми 

загалом або галузевого проекту (роботи) 
інформатизації. У зв’язку з викладеним, варто 

зазначити, що за усталеними вимогами 

нормотворення норма закону має носити 

імперативний характер та чітко визначати 

повноваження суб’єкта владних повноважень в 

межах правовідносин, на регулювання яких 

спрямований відповідний закон. Крім того, з 
проєкту Закону не вбачається в чому полягатиме 

зупинення і призупинення виконання галузевих 

програм або проектів (робіт) інформатизації.

Проєкт Закону потребує перегляду та 

відповідного доопрацювання з урахуванням 

наведеного

виконання галузевої програми загалом або 

галузевого проекту (роботи) інформатизації:

за результатами моніторингу виконання 

галузевих проектів (робіт) інформатизації, що 

здійснюється відповідно до Порядку 

проведення

моніторингу, затвердженого Кабінетом 

Міністрів України;

на підставі отриманого експертного висновку 

ініційованої Генеральним замовником 

експертизи галузевого проекту (роботи);

за результатами надходження інформації з 
офіційних джерел стосовно фактів 

неналежного виконання галузевих проектів 

(робіт) Замовником.

...

Стаття 14. Регіональні програми та проекти 

(роботи) інформатизації

...

Генеральний замовник може прийняти 

рішення про зупинення або призупинення 

виконання регіональної програми загалом або 

відповідного

проекту, роботи інформатизації у випадках, 
передбачених статтею 13 цього Закону

...

«Стаття 13. Галузеві програми та проекти 

(роботи) інформатизації

Замовник Національної програми 

інформатизації розробляє та виконує галузеву 

програму та відповідні проекти (роботи) 
інформатизації лише як складову частину 

Національної програми інформатизації. 
Галузева програма інформатизації 
погоджується з Генеральним замовником.

Порядок формування та виконання 

галузевих програм та проектів (робіт) 
інформатизації, що виконуються як складові 
галузевої програми інформатизації, 
визначається Кабінетом Міністрів України.

Виконавці проектів (робіт), що 

виконуються як складові галузевих програм 

інформатизації, визначаються відповідно до 

законодавства про публічні закупівлі.

За поданням керівника Національної 
програми інформатизації Генеральний 

замовник приймає рішення про зупинення 

виконання проектів (робіт) інформатизації, що 

виконуються як складові галузевої програми 

інформатизації, на підставі експертного 

висновку з негативною оцінкою за 

результатами ініційованої Генеральним 

замовником експертизи галузевого проекту 

(роботи). 

Підставою для зупинення виконання 

проекту (роботи) інформатизації є:  

- встановлення фактів відмінності 
технічних та функціональних вимог 
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(характеристик) до проекту (роботи) що були 

погодженні Генеральним замовником в складі 
пакету документів проекту інформатизації, від 

технічних та функціональних  вимог 
(характеристик), розміщених Замовником під 

час здійснення закупівлі відповідно до 

законодавства у сфері публічних закупівель;

- відсутність об’єктивних причин 

недотримання календарного плану (графіку) 
виконання проектів (робіт); 

- встановлення завищеної вартості за 

результатами експертизи;

- встановлення фактів повної або 

часткової повторюваності, виконання  або 

створення аналогічних за своїми технічними та 

функціональними характеристиками проектів 

(робіт);

- встановлення фактів відхилення від 

існуючих норм, стандартів та правил, дія яких 

закріплена відповідними нормативно-
правовими актами України,  під час виконання 

проекту (роботи);

- встановлення фактів проведення 

закупівель для виконання проектів (робіт) з 
порушенням вимог Закону України «Про 

публічні закупівлі».

Про прийняте рішення стосовно зупинення 

виконання проекту (роботи) інформатизації, що 

виконується як складові галузевої програми 

інформатизації, Генеральний замовник 

інформує Замовника протягом 5 робочих днів з 
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дня прийняття такого рішення шляхом 

направлення листа з інформуванням.

Стаття 14. Регіональні програми та проекти 

(роботи) інформатизації

Регіональні програми та проекти (роботи) 
інформатизації, що розробляються місцевими 

органами виконавчої влади, є складовими 

частинами Національної програми 

інформатизації і погоджуються з Генеральним 

замовником Національної програми 

інформатизації. При формуванні регіональних 

програм інформатизації враховуються 

регіональні особливості загальнодержавних 

проектів інформатизації державних органів, 
регіональні аспекти галузевих програм 

інформатизації, програм соціально-
економічного розвитку регіону та програм 

інформатизації органів місцевого 

самоврядування.

Порядок формування та виконання 

регіональних програм та проектів (робіт) 
інформатизації, що виконуються як складові 
регіональної програми інформатизації, 
затверджується Кабінетом Міністрів України.

Виконавці проектів (робіт), що 

виконуються як складові регіональних програм 

інформатизації, визначаються відповідно до 

законодавства у сфері публічних закупівель.

Генеральний замовник приймає 

рішення про зупинення виконання регіональної 
програми загалом або відповідного проекту, 
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роботи з інформатизації у випадках, 
передбачених статтею 13 цього Закону.».

Проєкт Закону в частині обов’язкового внесення 

до Державного бюджету України видатків, 
необхідних для реалізації Національної програми 

інформатизації, не узгоджується з нормами 

Бюджетного кодексу України з огляду на таке. 
Відносини, що виникають, зокрема у процесі 
складання, та виконання бюджетів, регулюються 

Бюджетним кодексом України. Відповідно до 

статті 7 вказаного Кодексу бюджетна система 

України ґрунтується, зокрема на таких 

принципах, як принципі збалансованості – 

повноваження на здійснення витрат бюджету 

мають відповідати обсягу надходжень бюджету 

на відповідний бюджетний період та принципі 
обґрунтованості – бюджет формується на 

реалістичних макропоказниках економічного і 
соціального розвитку України та розрахунках 

надходжень бюджету і витрат бюджету, що 

здійснюються відповідно до затверджених 

методик та правил. Відповідно до частини другої 
статті 4 Бюджетного кодексу України виключно 

законом про Державний бюджет України 

визначаються надходження та витрати 

Державного бюджету України. Якщо іншим 

нормативно-правовим актом бюджетні відносини 

визначаються інакше, ніж у цьому Кодексі, 
застосовуються відповідні норми цього Кодексу.

Речення друге частини першої статті 18 Закону 

України «Про Національну програму 

інформатизації» в редакції проєкту Закону 

пропонуємо вилучити, як таке, що не є предметом 

регулювання цього Закону

Стаття 18. Фінансове забезпечення 

Національної програми інформатизації

Фінансування завдань (проектів, робіт) 
Національної програми інформатизації 
здійснюється за рахунок коштів Державного 

бюджету України та інших джерел, не 

заборонених законодавством України. 
Внесення до Державного бюджету України 

видатків, необхідних для реалізації 
Національної програми інформатизації, є 

обов'язковим.

Враховано 

Частину першу статті 18 законопроекту  

викладено в такій редакції:

«Фінансування завдань (проектів, робіт) 
Національної програми інформатизації 
здійснюється за рахунок коштів Державного 

бюджету України та інших джерел, не 
заборонених законодавством України.»
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Проєкт Закону в частині доповідей Генерального 

замовника про порушення законодавства про 

Національну програму інформатизації не 

враховує принцип юридичної визначеності, 
оскільки з проєкту Закону незрозумілий механізм 

реалізації вказаних положень в частині, зокрема: 
періодичності такого інформування, строків, 
протягом яких Генеральний замовник має 

доповідати Кабінету Міністрів України про 

виявлені порушення; з якого моменту 

обчислюватимуться такі строки тощо.

Проєкт Закону потребує перегляду та 

відповідного доопрацювання з урахуванням 

наведеного

Стаття 19. Контроль формуванням за 

виконанням Національної програми 

інформатизації

…

Про випадки порушення законодавства про 

Національну програму інформатизації 
Генеральний замовник доповідає Кабінету 

Міністрів України.

Враховано

Частину четверту статті 19 законопроекту щодо 

доповідей Генерального замовника про 

порушення законодавства про Національну 

програму інформатизації виключено.

Міністерство юстиції України 

Апарат Рада національної безпеки та оборони України

Проєкт Закону в частині використання слів 

«інформаційно-комунікаційних технологій», 
«цифрових технологій» та «інформаційних 

технологій» не враховує вимог нормотворення в 

частині єдності та уніфікованості термінології. 
При цьому абзацом восьмим частини першої 
статті 1 Закону України «Про Національну 

програму інформатизації» в редакції проєкту 

Закону передбачається надати визначення 

терміна інформаційно-комунікаційні технології, 
згідно з яким це цілеспрямована організована 

сукупність інформаційних та комунікаційних 

процесів з використанням засобів інформатизації, 
що забезпечують високу швидкість збору, 
накопичення, обробки та інтерпретацію обробки 

даних, швидкий пошук інформації, 
розосередження даних, безпечний доступ та 

До законопроекту в цілому Враховано

Абзац дев’ятий частини першої статті 1 

законопроекту викладено в такій редакції:
«інформаційно-комунікаційні технології  - 
цілеспрямована організована сукупність 

інформаційних та електронних 

комунікаційних процесів з використанням 

засобів інформатизації, що забезпечують 

високу швидкість збору, накопичення, 
обробки та інтерпретацію обробки даних, 
швидкий пошук інформації, 
розосередження даних, безпечний доступ 

та використання інформаційних ресурсів 

незалежно від місця їх розташування;»
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використання інформаційних ресурсів незалежно 

від місця їх розташування Разом з тим проєкт 

Закону оперує термінами «цифрові технології» та 

«інформаційні технологій» без розкриття їх 

значення в розумінні цього проєкту Закону, що не 

враховує вимог нормопроєктувальної техніки 

щодо належної ясності викладу та точності опису.

Проєкт Закону потребує перегляду та 

відповідного доопрацювання з урахуванням 

наведеного

Апарат Ради національної безпеки і оборони 

України

Вживаються терміни (інформаційно-
комунікаційні технології, інформаційні 
технології, цифрові технології). визначення 

надано лише терміну «інформаційно-
комунікаційні технології»

Абзац вісімнадцятий частини першої статті 
1 законопроекту викладено в такій редакції:
«цифрова технологія - процес застосування 

засобів комп’ютерної та іншої електронно-
обчислювальної техніки, програмного 

забезпечення, інформаційно-
комунікаційних мереж та інших цифрових 

засобів, за допомогою яких здійснюється 

збирання, фіксація, обробка, зберігання та 

поширення інформації, а також створення 

нової інформації в електронній (цифровій) 
формі.»

Проєкт Закону в частині використання вказаних 

слів оперує поняттями та термінами без розкриття 

їх змісту, використовує розмовну юридично 

невживану лексику, що не враховує принцип 

юридичної визначеності та усталених вимог 
нормотворення щодо належної ясності викладу та 

точності опису.

Проєкт Закону потребує перегляду та 

відповідного доопрацювання з урахуванням 

наведеного

До законопроекту в цілому Враховано

Слова «інформаційно-аналітична 

підтримка», «сучасні безпечні», 
«фундаментальні наукові дослідження» з 
тексту законопроекту виключено.

Слово «інтероперабельність» у тексті 
законопроекту залишено, оскільки 

Положенням про Міністерство цифрової 
трансформації, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 
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р. № 856, визначено, що Мінцифри є головним 

органом у системі центральних органів 

виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізацію державної політики: у сферах 

цифровізації, цифрового розвитку, цифрової 
економіки, цифрових інновацій та технологій, 
електронного урядування та електронної 
демократії, розвитку інформаційного 

суспільства, інформатизації; у сфері 
впровадження електронного документообігу; у 

сфері розвитку цифрових навичок та цифрових 

прав громадян; у сферах відкритих даних, 
розвитку національних електронних 

інформаційних ресурсів та 

інтероперабельності, розвитку 

інфраструктури широкосмугового доступу до 

Інтернету та телекомунікацій, електронної 
комерції та бізнесу; у сфері надання 

електронних та адміністративних послуг; у 

сферах електронних довірчих послуг та 

електронної ідентифікації; у сфері розвитку ІТ-
індустрії.

Слова «використовуються в 

локалізованому вигляді» у тексті 
законопроекту залишено, оскільки стаття 1 

містить визначення терміну «локалізація 

програмних продуктів», як приведення 

програмних продуктів, які використовуються в 

Україні, у відповідність із законами України та 

іншими нормативно-правовими актами, 
стандартами, нормами і правилами, що діють в 

Україні.      
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Міністерство фінансів України

З метою цільового та ефективно використання 

бюджетних коштів статтю 18 проекту Закону 

України необхідно доповнити абзацами такого 

змісту: «Пріоритетність фінансування завдань 

(проектів) Національної програми інформатизації 
щорічно визначається Кабінетом Міністрів 

України в межах коштів, затверджених 

Державним бюджетом України. 

У разі недостатності фінансування у 

поточному році строки виконання завдань 

(проектів) Національної програми інформатизації 
переглядаються у порядку, визначеному 

Положенням про формування та виконання 

Національної програми інформатизації.»

Стаття 18.  Фінансове забезпечення 

Національної програми інформатизації

Фінансування завдань (проектів, 
робіт) Національної програми інформатизації 
здійснюється за рахунок коштів Державного 

бюджету України та інших джерел, не 

заборонених законодавством України. 
Внесення до Державного бюджету України 

видатків, необхідних для реалізації 
Національної програми інформатизації,  є 

обов'язковим. 

Обсяги фінансування Національної 
програми інформатизації з Державного 

бюджету України визначаються Законом 

України про Державний бюджет України на 

наступний бюджетний рік і встановлюються 

окремим рядком.

Галузеві і регіональні програми, 
проекти та роботи з інформатизації 
фінансуються в межах коштів, виділених у 

Державному бюджеті України та відповідних 

місцевих бюджетах, та за рахунок інших 

джерел, не заборонених законодавством 

України.

Фінансування програм та проектів, 
робіт з інформатизації органів місцевого 

самоврядування здійснюється з місцевих 

бюджетів та інших джерел, не заборонених 

законодавством України.

Враховано 

Статтю 18 доповнено абзацами такого 

змісту:

«Пріоритетність фінансування завдань 

(проектів) Національної програми 

інформатизації щорічно визначається 

Кабінетом Міністрів України в межах коштів, 
затверджених Державним бюджетом України. 

У разі недостатності фінансування у 

поточному році строки виконання завдань 

(проектів) Національної програми 

інформатизації переглядаються у порядку, 
визначеному Положенням про формування та 

виконання Національної програми 

інформатизації.».
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Апарат Рада національної безпеки та оборони України

Доповнити статтю 6 проекту Закону абзацом: 
«щороку інформує Раду національної безпеки і 
оборони України про стан виконання завдань 

(проектів, робіт) Національної програми 

інформатизації за попередній рік щодо 

забезпечення національної безпеки та оборони 

держави;»

Стаття 6. Повноваження Генерального 

замовника 

Генеральний замовник:

здійснює приймання, облік, опрацювання та 

зберігання наданих Замовниками програм, 
завдань, проектів, робіт з інформатизації (та 

відповідних матеріалів до них) на етапі 
формування та виконання Національної 
програми інформатизації в Єдиній 

автоматизованій системі обліку Національної 
програми інформатизації, положення про яку 

затверджується Кабінетом Міністрів України;

здійснює нагляд за формуванням та 

виконанням Національної програми 

інформатизації;
виконує функції Замовника відповідно до 

законодавства;

розробляє типові завдання (проекти, 
роботи) інформатизації, типові проекти 

галузевих, регіональних програм 

інформатизації, програм інформатизації 
органів місцевого самоврядування;

здійснює координацію галузевих, 
регіональних програм та проектів (робіт) 
інформатизації, програм та проектів (робіт) 
інформатизації органів місцевого 

самоврядування, забезпечує їх комплексність 

та узгодженість з відповідними завданнями 

(проектами, роботами) Національної 
програми інформатизації;

Враховано

Статтю 6 законопроекту доповнено абзацом 

такого змісту:

 «щороку інформує Раду національної безпеки і 
оборони України про стан виконання завдань 

(проектів, робіт) Національної програми 

інформатизації за попередній рік щодо 

забезпечення національної безпеки та оборони 

держави;».
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здійснює моніторинг у сфері 
інформатизації, відповідно до Порядку 

проведення такого моніторингу, 
затвердженого Кабінетом Міністрів України;

забезпечує методологічну, нормативно-
правову, інформаційну та організаційну 

підтримку процесів формування і 
виконання Національної програми 

інформатизації, в тому числі в 

електронному вигляді, з обов’язковою 

публікацією статистичних та аналітичних 

даних та оприлюдненням результатів 

виконання Національної програми 

інформатизації в Єдиній автоматизованій 

системі обліку Національної програми 

інформатизації;
щорічно подає звіт Кабінету Міністрів 

України про стан виконання галузевих, 
регіональних програм інформатизації, 
програм інформатизації органів місцевого 

самоврядування, завдань (проектів, робіт) 
Національної програми інформатизації за 

попередній рік;
щорічно подає Кабінету Міністрів України 

перелік завдань (проектів, робіт) та їх 

замовників (за виключенням органів 

місцевого самоврядування) Національної 
програми інформатизації на наступні три 

роки;

щорічно подає Кабінету Міністрів України 

перелік завдань (проектів, робіт) 
Національної програми інформатизації, їх 

замовників (за виключенням органів 
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місцевого самоврядування) та визначених 

обсягів фінансування в межах коштів, 
передбачених на Національну програму 

інформатизації, на наступний бюджетний рік;

організовує проведення експертизи 

завдань (проектів, робіт) Національної 
програми інформатизації на етапі її 
формування та виконання;
здійснює оцінку результативності 

виконання Національної програми 

інформатизації, яке ґрунтується на 

результатах реалізації її складових частин та 

окремих завдань (проектів, робіт), позиції 
України у міжнародних рейтингах, 
результатах статистичних спостережень та 

моніторингу України міжнародними 

організаціями у сфері інформатизації та 

цифровізації на основі сучасних 

загальноприйнятих індикаторів, оцінок 

громадськості, показників, які демонструють 

стан розвитку інформатизації та цифровізації, 
а також відповідної Методики оцінки 

виконання Національної програми 

інформатизації, завдань (проектів, робіт), що 

виконуються як її складові, розробленої та 

затвердженої Генеральним замовником.

Некоректне вживання термінів «кібербезпека», 
«кіберзахист»

До законопроекту в цілому Враховано

У тексті законопроекту вживання термінів 

«кібербезпека», «кіберзахист» приведено у 

відповідність до ЗУ «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України».
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Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

Доповнити абзац шістнадцятий частини першої 
статті 8 проекту Закону після слів «органом 

виконавчої влади, який» словами «формує та». 
Оскільки відповідно до абзацу третього частини 

першої статті 5 Закону України «Про Державну 

службу спеціального зв’язку та захисту 

інформації України» до структури 

Держспецзв’язку входить центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізацію державної політики у сферах 

організації спеціального зв’язку, захисту 

інформації, кіберзахисту, телекомунікацій і 
користування радіочастотним ресурсом України

Стаття 8.  Функції Замовників у реалізації 
Національної програми інформатизації

Замовники, в межах своєї компетенції, 
здійснюють такі функції у процесі 
інформатизації:

…

погодження завдань (проектів, робіт) 
інформатизації, що належать до сфери 

національної безпеки та оборони держави, 
потребують реалізації заходів із створення 

або модернізації об’єктів критичної 
інформаційної інфраструктури, захисту 

інформації та кіберзахисту з центральним 

органом виконавчої влади, який реалізує 

державну політику у сферах організації 
спеціального зв’язку, захисту інформації, 
кіберзахисту, електронних комунікацій та 

користування радіочастотним ресурсом 

України згідно вимог, визначених Порядком 

формування та виконання Національної 
програми інформатизації;

Враховано

Стаття 8.  Функції Замовників у реалізації 
Національної програми інформатизації

Замовники, в межах своєї компетенції, 
здійснюють такі функції у процесі 
інформатизації:

…

погодження завдань (проектів, робіт) 
інформатизації, що належать до сфери 

національної безпеки та оборони держави, 
потребують реалізації заходів із створення або 

модернізації об’єктів критичної інформаційної 
інфраструктури, захисту інформації та 

кіберзахисту з центральним органом 

виконавчої влади, який забезпечує 
формування та реалізацію державної 
політики у сферах організації спеціального 

зв’язку, захисту інформації, кіберзахисту, 
електронних комунікацій та користування 

радіочастотним ресурсом України згідно 

вимог, визначених Порядком формування та 

виконання Національної програми 

інформатизації;

…
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3. Заходи вжиті для врегулювання розбіжностей.

02 вересня 2021 року для врегулювання спірних позицій щодо законопроекту була проведена узгоджувальна нарада 

за участю представників Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України, Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр
цифрової трансформації України        Михайло ФЕДОРОВ



 

 

 

 

 

 

 

С 01-156/319 

08.07.2021 

 

 Міністерство цифрової 
 трансформації України  
 

                

 

 

           Українська асоціація районних та обласних рад, розглянувши проєкт Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про Національну програму 
інформатизації» наданий на розгляд листом від 24.06.2021 № 1/04-1-6866  

повідомляє про його підтримку з врахуванням зауважень Рівненської обласної 
ради. 
  

 

Додаток: лист Рівненської обласної ради на 1 арк. 
 

 

 
Голова Секретаріату УАРОР                                                         Юрій  АНДРІЙЧУК 
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08.07.2021 р. № 588/021 
 
 
На №1/04-1-6866 від 24.06.2021 

МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
УКРАЇНИ 

 

 

Всеукраїнською асоціацією громад  розглянуто проект Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про Національну програму інформатизації» та 
погоджуємо його без зауважень. 

 

 

 

З повагою, 
Заступник Голови – Керівник 
Виконавчої дирекції                                                             Микола ПОЄДИНОК 
 

 

 





 

 

Мінцифри 

У зв’язку з листом Мінцифри від 24.06.2021 № 1/04-1-6866 Урядовим 
офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату 
Кабінету Міністрів України на підставі пункту 5-1  § 33 Регламенту Кабінету 
Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укр аїни  від 
18 липня 2007 р. № 950, проведено експертизу проекту Закону Укр аїни «Про 
внесення змін до Закону України «Про Національну програму інформатизації» 
на відповідність зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому 
числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) та 
повідомляється, що проект акта не регулюється зобов’язаннями України у сфері 
європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовими, та правом 
Європейського Союзу (acquis ЄС). 
 

Заступник Державного секретаря 

Кабінету Міністрів України Анатолій КУЦЕВОЛ 

 



МІНІСТЕРСТВО
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

УКРАЇНИ

Міністерство цифрової
трансформації України

вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601
тел.: (044) 256-03-33, факс: (044) 253-64-04

сайт: www.mvs.gov.ua
код згідно з ЄДРПОУ 00032684

від __ ________ 20___ р. № _______________

На № 1/04-1-6866 від 24.06.2021

Про погодження проєкту Закону
України

Міністерство внутрішніх справ України опрацювало проєкт Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про Національну програму
інформатизації» та погоджує його без зауважень.

Міністр Арсен АВАКОВ

Лілія Портянкіна 254 73 56

МВС України

Ì00005284978Î
№32247/1/16-2021 від 14.07.2021Підписувач Аваков Арсен Борисович

Сертифікат 41CDBEF7B7ADD731040000001C05000046260000
528497



МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ  

ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
(МКІП)

вул. Івана Франка, 19, м. Київ, 01601, тел./факс: (044) 235-32-57, тел. (044) 235-23-78

E-mail: info@mkip.gov.ua,  web-site: http://mkip.gov.ua/ код згідно з ЄДРПОУ 43220275 
________________________________________________________________________________

від ____________ 20__ р. № _______ На № ________ від ________ 20__ р.

Міністерство цифрової 
трансформації України

Щодо погодження проєкту 

Закону України

Міністерство культури та інформаційної політики України розглянуло у межах 

компетенції проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

Національну програму інформатизації» від 04 лютого 1998 року №74/98-ВР 

надісланий листом Міністерства цифрової трансформації України від 24.06.2021 

№1/04-1-6866 (вхідний МКІП від 25.06.2021 №18720/4.1-21), і погоджує його без 
зауважень.

Міністр                         Олександр ТКАЧЕНКО

Бубликов С.В.

234-93-28

mailto:xxxx@xxxx.xxx.xx


 

 

 

ДОКУМЕНТ СЕДО 

Сертифікат 7AFD85DE2F9D27F604000000AE2800000F5E0000  

Підписувач Таран Андрій Васильович 

Дійсний з 12.03.2020 по 12.03.2022 

Міністерство оборони України 

Н7>"$S?&~|#*LО   
 

220/4449 від 06.07.2021 07:49:56
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ  
Повітрофлотський пр-т, 6, м.Київ, 03168 Тел.: (044)230-73-78 Факс: (044)226-20-15  

E-mail: kabmin_doc@mil.gov.ua Код ЄДРПОУ 24966552 
 

 

Міністерство цифрової трансформації 
України 

 

На № 1/04-1-6866 від 24.06.2021 

У Міністерстві оборони України розглянуто проєкт Закону України “Про 
внесення змін до Закону України “Про Національну програму інформатизації”, 
який погоджується без зауважень. 

 

 

Міністр оборони України Андрій ТАРАН 

 

 

Олег Костюков 4544247 

 

mailto:xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx


 

 

 
 

МІНІСТЕРСТВО  
РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 

 

 
вул. Велика Житомирська, 9, м. Київ,  01601, тел./факс: (044) 278-83-90, тел. (044) 284-05-54, 

278-82-90; e-mail: minregion@minregion.gov.ua, сайт: www.minregion.gov.ua; 
код згідно з ЄДРПОУ  37471928 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

 

Міністерство цифрової трансформації України 

 

 

 

Міністерство розвитку громад та територій України за результатами 
розгляду проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
Національну програму інформатизації», розробленого на виконання пункту 47 
Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, що надійшов листом Мінцифри  
від 24 червня 2021 р. № 1/04-1-6866, в межах компетенції погоджує зазначений 
проект Закону України без зауважень. 

 

 

 

Міністр              Олексій ЧЕРНИШОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Книшова Ірина 

knyshovaiy@minregion.gov.ua 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0001871976DÎ
№7/35/9770-21 від 06.07.2021

Підписувач Чернишов Олексій Михайлович
Сертифікат 5FBB77F7B650371D04000000741D000071450000
Дійсний з 16.03.2020 17:58:42 по 16.03.2022 17:58:42

вн. №1871976



 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96 

E-mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185 
 

 
Міністерство цифрової трансформації України  

 

Щодо погодження проєкту Закону України 

 
На лист Міністерства цифрової трансформації України від  

24.06.2021 №1/04-1-6866 щодо погодження проєкту Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про Національну програму інформатизації» 

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що погоджує вищезгаданий 
проєкт акта без зауважень. 

 

Міністр                      Сергій ШКАРЛЕТ 
 
 
 
Василенко А.Ю. 2878227 

Сертифікат: 00857b15002f70f1000000047b3000f9e7d9e258
Підписувач: Шкарлет Сергій Миколайович
Дійсний: з 25.06.2020 21:00 по 25.06.2022 21:00
Цифрова позначка часу: 05.07.2021 10:39:06

Міністерство освіти і науки України

1/12-3410 від 05.07.2021





УПОВНОВАЖЕНИЙ
Верховної Ради України з прав людини

вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008   Е-mail: hotline@ombudsman.gov.ua   тел. (044) 298-70-33

___.___. 20__ № ___________________            

На № _1/04-1-6866__ від _24.06.2021__

Віце-прем’єр-міністру - 

Міністру цифрової 
трансформації України
Михайлу ФЕДОРОВУ 

Шановний Михайле Альбертовичу!

За результатами опрацювання проєкту Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про Національну програму інформатизації»  

повідомляю, що даний законопроєкт підтримується.

З повагою
Уповноважений                                                                Людмила ДЕНІСОВА

‘

Вик.: Ємцова І.,
298-70-72

mailto:xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx






УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Майдан Просвіти, 1, м.Рівне, 33013, тел. (036-2) 695-202, факс (036-2) 62-00-64. Е-таіІ: оЬІга(Іа@гог.£ОУ.иа

На№ від

Українська асоціація районних 
та обласних рад

На ваш лист від 30.06.2021 №С02-141/306 щодо надання пропозицій та 
зауважень до проекту Закону України «Про Національну програму 
інформатизації» Рівненська обласна рада повідомляє, що в цілому підтримує 
положення вказаного законопроекту.

Проте вважаємо за доцільне зауважити, що положення статті 15 проекту 
закону потребують певного уточнення. Адже у вказаній статті передбачено, що 
програми та проекти (роботи) інформатизації органів місцевого самоврядування 
формуються цими органами. Враховуючи те, що відповідно до Конституції 
України, органами місцевого самоврядування є сільські, селищні, міські ради та 
їх виконавчі органи, а також районні та обласні ради, вказані положення статті 
15 законопроекту суперечать вимогам статті 44 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», згідно із якою районні, обласні ради делегують 
відповідним місцевим державним адміністраціям, зокрема, повноваження щодо 
підготовки і внесення на розгляд ради проектів цільових програм. Також 
положення статті 15 законопроекту в частині, яка стосується діяльності 
обласних рад, суперечать вимогам статті 14 цього проекту, відповідно до якої 
регіональні програми інформатизації розробляються місцевими органами 
виконавчої влади. , -

Голова ради Сергій КОНДРАЧУК

Сергій ГАВРИЛЮК 
623137









ЗВІТ 

про результати публічного громадського обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону 
України «Про Національну програму інформатизації» 

 

 

Відкрите громадське обговорення проекту України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про Національну програму інформатизації» (далі – проект Закону), розроблений з метою підвищення ефективності 
організаційно-правових механізмів формування та виконання Національної програми інформатизації, в період з 30 квітня 
2021 року по 14 травня 2021 року шляхом розміщення тексту проекту Закону на офіційній веб-сторінці Мінцифри. 

 

 

Пропозиції від громадськості щодо зазначеного проекту Закону на адресу Міністерства цифрової трансформації 
України не надходили. 



ПЕРЕЛІК 

актів Кабінету Міністрів та центральних органів виконавчої влади, прийняття 
або перегляд яких необхідно здійснити для реалізації положень проекту Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про Національну програму 
інформатизації» 

Положення 
проекту Закону 

України 

Акти, прийняття 
або перегляд яких 

необхідно 
здійснити 

Органи, відповідальні за 
підготовку проектів актів 

Строк прийняття або 
перегляду нормативних 

актів 

Визначення 
«Генеральний 

замовник» 

Закон України 
«Про Бюджетний 

кодекс» 

Міністерство цифрової 
трансформації України 

Тримісячний термін з дня 
прийняття Закону 

Визначення 
«Генеральний 

замовник» 

Постанова «Про 
визначення 

Генерального 
замовника 

Міністерство цифрової 
трансформації України 

Тримісячний термін з дня 
прийняття Закону 

До статті 6 

проекту Закону 

Про затвердження 

Порядку 

проведення 

моніторингу 

програм і проектів 

(робіт) 
інформатизації 

Міністерство цифрової 
трансформації України 

Тримісячний термін з дня 
прийняття Закону 

До статті 11 
проекту Закону 

Положення про 
формування та 

виконання 
Національної 

програми 
інформатизації, 

затверджене 
постановою 

Кабінету 
Міністрів України 
від 31 серпня 1998 

року № 1352 

Міністерство цифрової 
трансформації України 

Тримісячний термін з дня 
прийняття Закону 

До статті 12 
проекту Закону 

Порядок 

проведення 

експертизи 

Національної 
програми 

Міністерство цифрової 
трансформації України 

Тримісячний термін з дня 
прийняття Закону 
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інформатизації та 

завдань (проектів), 
затверджений 
постановою 

Кабінету 
Міністрів України 

від 25 липня  
2002 року № 1048 

До статті 13 
проекту Закону 

Про затвердження 

Порядку 

формування та 

виконання 

регіональної 
програми і 

проекту 

інформатизації, 
затвердженого 

постановою 
Кабінету 

Міністрів України 
від 12 квітня  

2000 року № 644 

Міністерство цифрової 
трансформації України 

Тримісячний термін з дня 
прийняття Закону 

До статті 14 
проекту Закону 

Про затвердження 

Порядку 

формування та 

виконання 

галузевої 
програми і 

проекту 

інформатизації, 
затвердженого 

постановою 
Кабінету 

Міністрів України 
від 18 грудня 2001 

року № 1702 

Міністерство цифрової 
трансформації України 

Тримісячний термін з дня 
прийняття Закону 

До статті 15 
проекту Закону 

Про затвердження 

Порядку 

формування та 

виконання 

програм і проектів 

(робіт) 
інформатизації 

органів місцевого 

самоврядування  

Міністерство цифрової 
трансформації України 

Тримісячний термін  з дня 
прийняття Закону 
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Визначення 
«Єдина 

автоматизована 
система обліку 
Національної 

програми 
інформатизації» 

Положення про 
Єдину 

автоматизовану 
систему обліку 
Національної 

програми 
інформатизації 

Міністерство цифрової 
трансформації України 

Тримісячний термін з дня 
прийняття Закону 

 Закон України 
«Про Концепцію 

Національної 
програми 

інформатизації» 

Міністерство цифрової 
трансформації України 

Тримісячний термін з дня 
прийняття Закону 

Положення, реалізація яких здійснюватиметься безпосередньо Кабінетом Міністрів 

 

Положення, реалізація яких здійснюватиметься безпосередньо центральними органами 
виконавчої влади 

 Наказ Міністерства 
цифрової 

трансформації 
України від 

07.05.2020 № 67 
«Про затвердження 

Методики 
визначення 
належності 

бюджетних програм 
до сфери 

інформатизації", 
зареєстрований в 

Міністерстві юстиції 
України 22 травня 

2020 року за  
№ 459/34742 

Міністерство 
цифрової 

трансформації 
України 

Тримісячний термін 

з дня прийняття 
Закону 

 

 

Директор директорату формування  
Національної програми інформатизації                                                     Вадим КОНОВАЛ 

 



ПРОТОКОЛ 

узгоджувальної наради з обговорення проекту змін до  Закону 
України “Про Про внесення змін до Закону України “Про Національну 

програму інформатизації”   
 

Місце проведення: ZOOM 11 год. 00 хв.       02 вересня 2021 року 

 

Головував: Вискуб Олексій Анатолійович - перший заступник Міністра 
цифрової трансформації України . 
Секретар засідання: Третьякова Тетяна Олексіївна – керівник експертної групи 
галузевих та регіональних програм інформатизації Директорату розвитку 
Національної програми інформатизації Міністерства цифрової трансформації 
України. 

 

ПРИСУТНІ: 
Оверчук Олександр Валерійович - директор Департаменту видатків 
бюджету гуманітарної сфери Міністерства фінансів України; 
Слинчук Артем Павлович - начальник відділу засобів масової інформації 
Департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери Міністерства фінансів 
України; 
Жора Віктор Володимирович - заступник Голови Держспецзв’язку з питань 
цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO); 

Залєвська Галина Миколаївна - заступник директора департаменту - 

начальник 1 відділу Департаменту цифрової трансформації Адміністрації 
Держспецзв’язку; 
Буфан Дар’я Дмитрівна - головний спеціаліст відділу транспортного права 
та містобудування Управління цивільного та комерційного права 
Департаменту приватного права Міністерства юстиції України; 

Коновал Вадим Олександрович - директор Директорату розвитку 
Національної програми інформатизації Міністерства цифрової трансформації 
України; 
Кашуба Володимир Вікторович - заступник директора департаменту - 

начальник відділу впровадження принципів державної політики цифрового 
розвитку департаменту правового забезпечення цифрової трансформації 
Міністерства цифрової трансформації України; 

Попова Віта Анатоліївна - головний спеціаліст відділу оцінки ефективності 
правового регулювання департаменту правового забезпечення цифрової 
трансформації Міністерства цифрової трансформації України. 
 

СЛУХАЛИ: 
 

1) Оверчука О.В., який погодився з аргументами Мінцифри стосовно 
неврахування зауваження Міністерства фінансів щодо визначення майнових, 
в тому числі виключних, прав власності Мінцифри на програмне забезпечення 
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Єдиної автоматизованої системи обліку Національної програми 
інформатизації, оскільки дане питання буде врегульовано у Положенні про 
Єдину автоматизовану систему обліку Національної програми інформатизації.  

Слинчук А.П. також погодився з аргументом Мінцифри стосовно цього 
питання.  

2) Жору В.В. та Залєвську Г.М., які не наполягали  на висловленій 
позиції Держспецзв’язку, оскільки погодились з аргументами Мінцифри  щодо 

неврахування запропонованої Держспецзв’язку заміни слів в абзаці п’ятому 
частини першої статті 1 та в абзаці другому частини першої статті 6 проекту 
Закону «наданих Замовниками» словами «наданої Замовниками інформації 
щодо»; 

3) Буфан Д., погодилась з аргументами Мінцифри стосовно 
неврахування наданих Мін’юстом зауважень щодо назви центральних 
органів виконавчої влади визначених у статтях 1 та 8 проекту Закону, а саме, 
що Генеральним замовником Національної програми інформатизації є 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізацію державної політики у сферах цифровізації, цифрового розвитку, 
цифрової економіки, цифрових інновацій та технологій, електронного 
урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, 
інформатизації; у сфері впровадження електронного документообігу; у сфері 
розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян; у сферах відкритих 

даних, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та 
інтероперабельності, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до 

Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу; у сфері надання 
електронних та адміністративних послуг; у сферах електронних довірчих 
послуг та електронної ідентифікації; у сфері розвитку ІТ-індустрії, визначений 
Кабінетом Міністрів України) та, що погодження завдань (проектів, робіт) 
інформатизації, що належать до сфери національної безпеки та оборони 
держави, потребують реалізації заходів із створення або модернізації об’єктів 
критичної інформаційної інфраструктури, захисту інформації та кіберзахисту 

здійснюється з центральним органом виконавчої влади, який реалізує 
державну політику у сферах організації спеціального зв’язку, захисту 
інформації, кіберзахисту, телекомунікацій і користування радіочастотним 
ресурсом України згідно вимог, визначених Порядком формування та 
виконання Національної програми інформатизації) проекту Закону.  

Оскільки Положенням про Міністерство цифрової трансформації, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 р. 
№ 856, визначено, що Мінцифри є головним органом у системі центральних 
органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію 

державної політики: у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової 
економіки, цифрових інновацій та технологій, електронного урядування та 
електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, 
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інформатизації; у сфері впровадження електронного документообігу; у сфері 
розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян; у сферах відкритих 
даних, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та 
інтероперабельності, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до 
Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу; у сфері надання 
електронних та адміністративних послуг; у сферах електронних довірчих 
послуг та електронної ідентифікації; у сфері розвитку ІТ-індустрії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
зауваження та пропозиції, які були надіслані Мінцифри заінтересованими 
органами до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України 
“Про Національну програму інформатизації”, та на яких представники 
заінтересованих органів не наполягали на узгоджувальній нараді, вважати 
узгодженими. 

 

Перший заступник Міністра  
цифрової трансформації України          Олексій ВИСКУБ 

 

Протокол склав                                                             Тетяна  ТРЕТЬЯКОВА 
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