
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 
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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.
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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.


