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Міністерство цифрової трансформації України в межах компетенції опрацювало
запит на інформацію гр. Ігоря від 22.12.2021 щодо кількості ноутбуків закуплених для
вчителів у період з 21.10.2021 по 22.12.2021, та повідомляє.
Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України.
Згідно зі статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі –
Закон) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими
засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі
виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним
законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень,
інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна
інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.
Частиною першою статті 19 Закону визначено, що запит на інформацію – це
прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що
знаходиться у його володінні.
Згідно з абзацом другим пункту 1, підпунктом 5 пункту 4 Положення про
Міністерство цифрової трансформації України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 18.09.2019 № 856, 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; впровадження
електронного документообігу; розвитку цифрових навичок та цифрових прав
громадян; відкритих даних, розвитку національних електронних інформаційних
ресурсів та інтероперабельності, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу
до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу; надання
електронних та адміністративних послуг; електронних довірчих послуг та електронної
ідентифікації; розвитку ІТ-індустрії; відповідно до покладених на нього завдань
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виконує функції Генерального державного замовника Національної програми
інформатизації та інших державних програм цифровізації.
На виконання функцій Генерального державного замовника Національної
програми інформатизації Мінцифри погоджує проекти (роботи) Національної
програми інформатизації, які виконуються в межах бюджетних програм, що належать
до сфери інформатизації або містять заходи інформатизації, та/або контракти
(договори) на їх виконання відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та
Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації
(пункт 3 Методики визначення належності бюджетних програм до сфери
інформатизації, затвердженої наказом Міністерства цифрової трансформації від
07.05.2020 № 67, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.05.2020 за
№ 459/34742).
При цьому Мінцифри не володіє і не зобов'язане відповідно до компетенції,
передбаченої законодавством, володіти запитуваною інформацією.
В свою чергу інформуємо, що в рамках національного проекту «Ноутбук
кожному вчителю» станом на сьогодні здійснено закупівлю 62073 ноутбуків.
Крім того, щоб зробити процес закупівель максимально прозорим Мінцифри
створено публічний дашборд (https://thedigital.gov.ua/projects/notebook_coverage).
Відповідно до пункту 3 Порядку та умов надання субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її
наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 403 «Деякі
питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи,
спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах
загальної середньої освіти» Головним розпорядником субвенції є Міністерство освіти
і науки.
Міністерство освіти і науки України відповідно до покладених завдань, серед
іншого, затверджує типові та примірні переліки обов’язкового навчального та іншого
обладнання закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої
освіти, навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників,
зокрема для осіб з особливими освітніми потребами; розробляє пропозиції щодо
обсягів матеріально-технічного і фінансового забезпечення закладів освіти, підпункти
692, 77 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і культури України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 630.
Керуючись частиною третьою статті 22 Закону направляємо запит гр. Ігоря
від 03.12.2021 для надання інформації в межах компетенції.
Відповідно до частини першої статті 23 Закону України «Про доступ до
публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть
бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Перший заступник Міністра
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