
Особливості проведення публічних 

закупівель в сфері інформатизації

липень, 2018 



• Закон України “Про Національну програму інформатизації”

• Бюджетний кодекс України

• Постанова Кабінету Міністрів від 31 серпня 1998 № 1352 ”Про затвердження
Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації”

• Постанова Кабінету Міністрів від 25 липня 2002 № 1048 “Про затвердження Порядку
проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань
(проектів)”

• Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації від 06 червня 2003 № 97 “Про
затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери
інформатизації”

Нормативно-правові акти



• Пункт 1 статті 48 Бюджетного кодексу України

1. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють 
платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи 
необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, довгострокових 
зобов’язань за енергосервісом, узятих на облік органами Казначейства України; щодо 
завдань (проектів) Національної програми інформатизації - після їх погодження з 
Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації.

Правові підстави 1



• Абзац 10 Статті 2 Закону України “Про Національну програму інформатизації”

Програми та проекти (або їх частини), які спрямовані на створення, розвиток та 
інтеграцію інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій чи 
передбачають придбання засобів інформатизації з метою забезпечення функціонування 
державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, що 
утримуються за рахунок бюджетних коштів, виконуються як складові частини 
Національної програми інформатизації, якщо інше не передбачено законодавством.

Правові підстави 2



• Пункт 3 Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації,
затверджена Наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації від 06 червня 2003 № 97

До проектів (робіт) з інформатизації належать:

3.1.   Створення    інформаційних,   інформаційно-пошукових, інформаційно-довідкових, 
інформаційно-аналітичних, геоінформаційних, автоматизованих інформаційних систем; 

3.2.   Створення    інформаційно-аналітичних    центрів    та програмно-технічних (програмно-
апаратних) комплексів; 

3.3.  Створення і  розвиток телекомунікаційних систем, у тому числі  корпоративних  та  локальних 
обчислювальних мереж,  а також засобів    інформатизації,    призначених    для    функціонування 
телекомунікаційних систем; 

3.4. Створення   сховищ  даних,  Веб-порталів,  у  тому числі засобів доступу до них,  інформаційних 
ресурсів,  у тому числі баз даних,  кадастрів,  реєстрів загальнодержавного,  регіонального та 
галузевого рівнів; 

3.5. Впровадження електронного документообігу,  програмних та технічних засобів для забезпечення 
його функціонування; 

3.6. Створення програмно-технічних засобів для забезпечення захисту інформації;

Правові підстави 3



• Пункт 3 Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації,
затверджена Наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації від 06 червня 2003 № 97

До проектів (робіт) з інформатизації належать:

3.7. Проведення моніторингу,  якщо  в  результаті  формуються відповідні інформаційні ресурси; 

3.8. Розвиток   мережі  Інтернет:   розробка,   створення  та впровадження інформаційних  систем,  
що  передбачають  організацію доступу  до  мережі  Інтернет  або  використання  цієї  мережі для 
передачі  даних  між  окремими  елементами таких  систем  або  їх користувачами; 

3.9. Створення, розвиток,  упровадження  стандартів  у  сфері інформаційних технологій,  у тому 
числі адаптація  до  міжнародних стандартів; 

3.10. Здійснення  сертифікації   програмного   та  технічного забезпечення робіт з інформатизації; 

3.11. Розробка концепцій, розробка та реалізація галузевих та регіональних   програм   
інформатизації,  програм  інформатизації органів  місцевого  самоврядування,   нормативно-правових   
актів, спрямованих на розвиток сфери інформатизації; 

3.12. Упровадження  операційних систем  з  відкритим  кодом в органах державної влади.

Правові підстави 4



• Пункт 8 Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації
та окремих її завдань (проектів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 25
липня 2002 № 1048

8. На етапі виконання Програми з метою забезпечення проведення первинної 

експертизи проектів інформатизації державні замовники таких проектів подають 

Генеральному державному 

замовникові Програми: 

концепцію галузевої програми інформатизації (за наявності); 

техніко-економічне обґрунтування проекту інформатизації або технічне 

завдання на його виконання; 

документи, якими затверджено перелік робіт з інформатизації та обсяги їх 

фінансування на бюджетний рік; 

копії контрактів (договорів, угод) щодо виконання проектів інформатизації з 

визначеною кошторисною вартістю і строками проведення робіт. 

Механізм погодження проекту інформатизації



• Розпорядження Кабінету Міністрів від 20 червня 2018 “Про передачу деяких бюджетних
призначень, передбачених для Державного агентства з питань електронного урядування у
2018 році”

20 проектів впровадження електронного документообігу
Міністерству аграрної політики та продовольства, Міністерству екології та природних ресурсів, 

Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Міністерству охорони здоров'я, 

Державному агентстві лісових ресурсів, Державному агентстві з управління зоною відчуження, 

Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державній 

службі з питань геодезії, картографії та кадастр, Державній службі геології та надр, Державній 

службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Державній архітектурно-будівельній 

інспекції, Державній казначейській службі, Державній службі фінансового моніторингу, 

Державній службі експортного контролю, Державній аудиторській службі, Національному 

агентству з питань державної служби, Рахунковій палаті, Фонду державного майна, 

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, 

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Пріоритетні проекти інформатизації в 2018


