
Розвиток інформатизації 

в Україні



Національна програма 
інформатизації

З метою розвитку інформатизації в Україні в 1998 р. 
було прийнято 

Закон «Про Національну програму
інформатизації» (від 04.02.1998 № 74/98-ВР).

Ця програма спрямована на створення
сучасної інформаційної інфраструктури України. 



Державне агентство з питань
електронного урядування України

Державне агентство з питань електронного
урядування України (далі - Агентство)

виконує функції генерального 
державного замовника

Національної програми інформатизації, 
відповідно до ст. 4 Постанови КМУ 

від 1 жовтня 2014 р. № 492   



Що це означає?

Згідно з п. 1.4 р.1 Наказу Державного комітету зв'язку та 

інформатизації України від 6 червня 2003 року № 97

органи державної влади повинні погоджувати з   

Генеральним державним замовником Національної

програми інформатизації проекти інформатизації,

які виконуються в  межах  бюджетних програм,  

що належать  до сфери інформатизації,  та/або

контракти (договори) на їх виконання.



Згідно зі ст. 48 
Бюджетного кодексу України
розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні
зобов'язання та здійснюють платежі
щодо завдань (проектів) Національної
програми інформатизації
тільки в межах бюджетних асигнувань, узятих на 

облік органами Казначейства України, після їх
погодження з Генеральним державним
замовником Національної програми
інформатизації.



Що саме потрібно погоджувати 
з Агентством?

Вимоги до всіх предметів закупівлі, які стосуються 
інформатизації, а саме:
технічні завдання для послуг;
технічні характеристики у формі техніко-

економічного обґрунтування для товарів  (згідно з 
Додатком 3 до Постанови КМУ від  31 серпня 1998р. 
№1352).

Процес погодження може відбуватись як на етапі 
створення річного плану закупівель або фінансового 
плану, так і безпосередньо перед початком проведення 
процедури закупівлі.



Як відбувається процес погодження ?

Відповідно до п.8 Постанови КМУ «Про затвердження
Порядку проведення експертизи Національної програми
інформатизації та окремих її завдань (проектів)» від 25 
липня 2002 р. № 1048, 

заявник повинен надіслати Агентству офіційний лист-
звернення з додатками:

технічне завдання або техніко-економічне обгрунтування 
(де вказані технічні характеристики предмету закупівлі, 
інформація щодо мети придбання або цілі використання  
(для власних потреб або в рамках виконання проекту));

витяг з річного плану закупівель;

проект договору на закупівлю (якщо погоджується до 
оголошення закупівлі в системі Prozorro).



Який формат погодження Агентством?

Агентство повинне надати заявнику 
Висновок результатів експертизи
протягом 45 календарних днів.

Форми Висновків зазначені в Додатках 
до Постанови КМУ №1048.



Вимоги до яких предметів закупівлі 

потрібно погоджувати з Агентством?

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації 
України від 6 червня 2003 року № 97 зазначає, що до 
проектів (робіт) з інформатизації належать:

створення інформаційних систем;
створення інформаційно-аналітичних центрів та 

програмно-технічних комплексів;
створення і розвиток телекомунікаційних систем, 

локальних обчислювальних мереж;
створення сховищ даних, веб-порталів, баз даних, 

кадастрів, реєстрів;
впровадження електронного 

документообігу, програмних та технічних засобів для 
забезпечення його функціонування;



 проведення моніторингу, якщо в результаті 
формуються відповідні інформаційні ресурси;

 розвиток мережі Інтернет: розробка, створення та 
впровадження інформаційних систем, що 
передбачають організацію доступу до мережі 
Інтернет;

 створення, розвиток, упровадження стандартів у 
сфері інформаційних технологій, у тому числі 
адаптація до міжнародних стандартів;

 здійснення сертифікації програмного та технічного 
забезпечення робіт з інформатизації;

 упровадження операційних систем з відкритим 
кодом в органах державної влади.



Якщо простіше:

Вказаний перелік містить такі категорії:

комп'ютери та комп'ютерне обладнання;
офісна техніка;
серверне та мережеве обладнання;
програмне забезпечення та пов'язані послуги;
комунікаційна, телекомунікаційна та супутня 

апаратура й обладнання.



Про системи електронного 
документообігу (СЕД)

1. Якими основними нормативними 
документами регулюється:

Закон України від 22.05.2003 № 851-IV «Про 
електронні документи та електронний 
документообіг»;

Наказ  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  
України від 20.10.2011  № 1207  «Про вимоги до 
форматів даних електронного документообігу в 
органах державної влади. Формат електронного 
повідомлення».



2. Майбутній розвиток СЕД

З метою повноцінного переведення роботи органів 
виконавчої влади у електронну форму прийнято 
Постанову КМУ від 17.01.2018 № 55 «Деякі 
питання документування управлінської 
діяльності».

Постанова визначає електронну форму діловодства
як основну для установ і підприємств 
державного сектору.



На виконання Наказу  № 1600/5 від 01.11.2012р. 
«Про затвердження Порядку роботи з електронними
документами через систему електронної взаємодії
органів виконавчої влади з використанням
електронного цифрового підпису», 
ДП “Державний центр інформаційних ресурсів
України” створило Перелік протестованих
систем електронного документообігу, в якому
вказані назви виробників та продуктів, що успішно
пройшли тестування СЕД.

Цей перелік доступний за посиланням:
http://dir.gov.ua/sistema-elektronnoyi-vzayemodiyi-
organ/perelik-protestovan-system-electr/



Наступний крок - запровадження державного 
електронного архіву.

Концепція розвитку електронного урядування
(за Розпорядженням КМУ від 20 вересня 2017 р. № 649р) 
передбачає до 2020 року реалізувати заходи за трьома
ключовими напрямами:

 модернізація публічних послуг (on-line 100 найбільш
важливих послуг для громадян та бізнесу);

 модернізація публічного управління (електронна
взаємодія реєстрів);

 управління розвитком е-урядування (впровадження
міжнародного досвіду роботи з державними актами за 
принципом Digital by Default)



Відповідальність

Відповідно до законодавства, 

Національна програма інформатизації
розповсюджується на всі державні органи, органи
місцевого самоврядування, установи та організації, що
утримуються за рахунок бюджетних коштів (навіть
якщо такі проекти фінансуються за рахунок інших
джерел).

Згідно з Бюджетним кодексом України,
органи Казначейства для реєстрації договорів можуть
вимагати погодження таких закупівель з Генеральним
державним замовником Національної програми
інформатизації.



Висновок:

Виконання Національної програми інформатизації 
ставить перед вами низку завдань, зокрема:

розуміти та виконувати об’ємну несистематизовану 
нормативно-правову базу;

здійснювати погодження закупівель з Державним
агентством з питань електронного урядування
України;

 орієнтуватись, які вимоги потрібно прописувати в 
тендерній документації.



ЦЗО у межах пілоту протягом 2017 року вже успішно 
провела закупівлі, зокрема у сфері інформатизації, 
для  низки Міністерств.

Реалізацію пілотного проекту було подовжено, 
відповідно до Постанови КМУ від 16 травня 2018р. 
№377, тож Централізована закупівельна організація 
(ДУ «Професійні закупівлі»)

організовує і проводить процедури закупівель в 
інтересах Секретаріату Кабінету Міністрів 
України та центральних органів виконавчої влади; 
набуває всіх прав та обов’язків замовників
та несе відповідальність згідно із законами.



Рішення:

Оскільки ЦЗО професійно здійснює закупівлі, є носієм 
експертизи у сфері державних закупівель, а також 
тісно співпрацює з Агентством, ми маємо:

розроблені набори профілів комп’ютерної техніки;

погоджений проект тендерної документації по СЕД;

 методику збору потреб у закупівлях від замовників.

Тож ми готові успішно провести ваші закупівлі у сфері 
інформатизації на найвищому професійному рівні!



Наші контакти: 

+38 093-453-69-54 – Дарина Бондар

+38 0638350775 – Владислав Кивгило

darina.bondar1@gmail.com

kivgilovld@gmail.com


