
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. 
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4. Узагальнений висновок 

Позиція Мінекономіки: погодити проект акта без зауважень. 
 

 

Виконувач обов’язків 

Міністра економіки України                                          Сергій ТЕЛЕНИК 
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