ПРОТОКОЛ
узгоджувальної наради з обговорення проекту змін до Закону
України “Про Про внесення змін до Закону України “Про Національну
програму інформатизації”
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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
Протокол склав

Олексій ВИСКУБ
Тетяна ТРЕТЬЯКОВА

