
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 
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