
ВИСНОВОК
Міністерства цифрової трансформації України 

за результатами проведення цифрової експертизи
проекту постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки»
(вид та назва проекту акта)

Узагальнена позиція щодо проекту акта: Погоджується із зауваженнями

Загальна підсумкова оцінка: Не відповідний

Розробник 
Національне агентство з питань запобігання корупції

(найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного 
колегіального органу, та інші)

Оцінка щодо наявності у проекті акта положень, що не узгоджуються із 
засадами реалізації принципів державної політики цифрового розвитку
Не містить положень, що не узгоджуються із засадами реалізації принципів 
державної політики цифрового розвитку

(чек-лист 1)
Оцінка відповідності проекту акта законам України, іншим актам 
законодавства у сферах інформатизації, електронного урядування, 
формування і використання національних електронних інформаційних 
ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, 
електронного документообігу, надання адміністративних послуг, цифрового 
розвитку, електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації
Не відповідає

(чек-лист 2)
Зауваження (пропозиції) до проекту акта, як заінтересованого органу, не 
вказані у чек-листах

Згідно із пунктом 1 проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки» (далі – проект 
постанови) пропонується затвердити Державну антикорупційну програму на 
2023–2025 роки (далі – проект Програми).

Зокрема, додатком 1 до проекту Програми пропонується визначити очікувані 
стратегічні результати з виконання Державної антикорупційної програми на 
2023–2025 роки (далі – проект Очікуваних результатів), а додатком 2 до проекту 
Програми – заходи з виконання Державної антикорупційної програми на 
2023–2025 роки (далі – проект Заходів).

Відповідно до статті 3 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» 
міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у своїй діяльності керуються 
Конституцією України, цим та іншими законами України, указами Президента України 
та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та 
законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства 
України. Організація, повноваження і порядок діяльності міністерств, інших 
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центральних органів виконавчої влади визначаються Конституцією України, цим та 
іншими законами України. Положення про міністерства, інші центральні органи 
виконавчої влади затверджує Кабінет Міністрів України.

Відповідно до абзацу другого пункту 1 Положення про Міністерство цифрової 
трансформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
18.09.2019 № 856 (далі – Положення), 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, інформатизації; у сфері 
впровадження електронного документообігу; у сфері розвитку цифрових навичок та 
цифрових прав громадян; у сферах відкритих даних, публічних електронних реєстрів, 
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; у сфері розвитку та функціонування правового режиму Дія Сіті.

Відтак, зауважуємо наступне.

1. Заходами 1.1.5.2.5 та 1.1.5.2.6 підрозділу 1.1.5.2. глави 1.1 розділу І проекту 
Заходів пропонується визначити Мінцифри головним виконавцем щодо забезпечення 
розробки та проведення спільної інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої 
електронним сервісам як альтернативам корупційних практик та проведення спільної 
інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої електронним сервісам як 
альтернативам корупційних практик.

Зауважуємо, що у період дії воєнного стану фінансові ресурси держави у 
першочерговому порядку спрямовуються на виконання завдань щодо відсічі збройної 
агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави, 
безперебійного функціонування бюджетної сфери та життєво необхідних потреб 
жителів територіальних громад, реалізації заходів територіальної оборони та захисту 
безпеки населення.

Пріоритетність завдань у післявоєнний період буде визначитись додатково.
З огляду на те, що наразі реалізація вище зазначених заходів проекту Заходів не 

вбачається можливим, а тому пропонуємо заходи 1.1.5.2.5 та 1.1.5.2.6 підрозділу 
1.1.5.2. глави 1.1 розділу І проекту Заходів виключити.

2. Заходами 1.1.5.2.7 та 1.1.5.2.8 підрозділу 1.1.5.2. глави 1.1 розділу І проекту 
Заходів пропонується визначити Мінцифри співвиконавцем (головний виконавець – 
Мін’юст) щодо забезпечення розробки та проведення спільної інформаційно-
просвітницької кампанії, присвяченої новим засадам здійснення адміністративної 
процедури, у тому числі через центри «ДІЯ» (ЦНАП).

Зазначаємо, що Мінцифри забезпечено функціонування Національної веб-
платформи центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія), яка 
згідно із пунктом 3 Положення про Національну веб-платформу центрів надання 
адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 
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лютого 2021 р. № 72, призначена для отримання фізичними та юридичними особами 
інформації, необхідної для звернення до центрів надання адміністративних послуг 
(далі - центри), та забезпечення постійного підвищення якості надання 
адміністративних та інших публічних послуг у центрах шляхом інформаційної та 
методичної підтримки адміністраторів, інших посадових осіб органів, що утворили 
центри, які працюють у центрах (далі - працівники центрів), обміну досвідом, 
поширення найкращих практик та систематичного процесу навчання працівників 
центрів і представників суб’єктів надання адміністративних та інших публічних 
послуг.

З огляду на це, пропонуємо у графі «Джерело даних» заходів 1.1.5.2.7 та 
1.1.5.2.8 підрозділу 1.1.5.2. глави 1.1 розділу І проекту Заходів слова «офіційний 
вебсайт Мінцифри» замінити словами «Національна веб-платформа центрів 
надання адміністративних послуг».

3. Заходом 1.4.2.2.5 підрозділу 1.4.2.2. глави 1.4 розділу І проекту Заходів 
пропонується визначити Мінцифри головним виконавцем щодо забезпечення технічної 
сумісності (інтероперабельності) між державними (публічними) електронними 
реєстрами. 

Наведене аргументується необхідністю запровадження функції автоматичного 
заповнення окремих полів декларації.

Відповідно до пункту 6 Положення про електронну взаємодію електронних 
інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
8 вересня 2016 р. № 606, Мінцифри як держатель системи електронної взаємодії 
державних електронних інформаційних ресурсів вже забезпечує, зокрема:

- сумісність державних електронних інформаційних ресурсів на організаційному 
рівні шляхом укладання відповідних договорів про інформаційну взаємодію;

- логічну сумісність державних електронних інформаційних ресурсів шляхом 
використання єдиних відкритих форматів обміну електронними даними, єдиних 
класифікаторів та довідників;

- сумісність державних електронних інформаційних ресурсів на техніко-
технологічному рівні шляхом використання єдиних відкритих протоколів обміну 
електронними даними, визначення єдиних вимог до розробки та роботи інтерфейсів 
прикладного програмування (веб-сервісів).

Крім того, завдання щодо подальшого розвитку дієвої електронної 
інфраструктури, у тому числі щодо створення та удосконалення електронних 
інформаційних ресурсів (реєстрів), забезпечення функціональної сумісності систем та 
здійснення обміну даними передбачено у Стратегії реформування державного 
управління на 2022-2025 роки, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 21 липня 2021 р. № 831-р.

З огляду на це, пропонуємо виключити захід 1.4.2.2.5 підрозділу 1.4.2.2. глави 1.4 
розділу І проекту Заходів.

Заходом 1.4.2.2.6 підрозділу 1.4.2.2. глави 1.4 розділу І проекту Заходів 
пропонується визначити Мінцифри співвиконавцем (головний виконавець – НАЗК) 
щодо проведення дослідження щодо взаємодії та технічної сумісності 
(інтероперабельності) Єдиного державного реєстру декларацій ociб, уповноважених на 
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виконання функцій держави або місцевого самоврядування та інших базових 
державних реєстрів. Водночас, джерелом даних визначено виключно Мінцифри.

З огляду на те, що Мінцифри не є держателем Єдиного державного реєстру 
декларацій ociб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, а інформація щодо приєднання, підготовки технічної інфраструктури 
та побудови електронних взаємодій у системі електронної взаємодії державних 
електронних інформаційних ресурсів є відкритою та доступною (зокрема за 
посиланням: https://trembita.gov.ua/ua/projects) пропонуємо виключити Мінцифри зі 
співвиконавців заходу 1.4.2.2.6 підрозділу 1.4.2.2. глави 1.4 розділу І проекту Заходів.

Враховуючи зазначене, пропонуємо:
1) у підрозділі 1.4.2.2. глави 1.4 розділу І проекту Заходів:
захід 1.4.2.2.5 виключити;
у заході 1.4.2.2.6 у графах «Виконавці» та «Джерело даних» Мінцифри 

виключити;
2) пункти 1, 2 графи «Показник (індикатор) досягнення» заходу 1.4.2.2 

розділу І проекту Очікуваних результатів виключити.

5. Публічні закупівлі у сфері інформатизації здійснюються на загальних підставах 
відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

У період дії воєнного стану фінансові ресурси держави у першочерговому 
порядку спрямовуються на виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, 
забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави, 
безперебійного функціонування бюджетної сфери та життєво необхідних потреб 
жителів територіальних громад, реалізації заходів територіальної оборони та захисту 
безпеки населення.

Крім того, проектом Закону про Державний бюджет України на 2023 рік видатків 
за бюджетною програмою 2911040 «Національна програма інформатизації» не 
передбачено. 

З огляну на те, що виконання заходів в межах очікуваного стратегічного 
результата 2.2.1.1 глави 2.2 розділу ІІ проекту Заходів потребує виділення додактового 
фінансування з державного бюджету, що наразі не вбачається можливим, пропонуємо 
наведені у стратегічному результаті заходи виключити з проекту заходів.

Водночас 01 грудня 2022 року прийнято Закон України «Про Національну 
програму інформатизації», завдяки якому у держуправлінні можна буде швидше 
впроваджувати цифрові технології.

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.

Закон передбачає врегулювання питань взаємодії учасників процесу, осучаснення 
механізмів формування та виконання Національної програми інформатизації.

З метою автоматизації процесів розгляду та погодження завдань, проектів, робіт з 
інформатизації, в рамках проекту технічної допомоги EU4DigitalUA, 02 серпня 
2022 року розпочато роботи зі створення та впровадження інформаційно-
комунікаційної системи «Єдина інформаційна система обліку Національної програми 
інформатизації».
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Враховуючи наведене, пропонуємо у главі 2.2 розділу ІІ проекту Заходів:
1) назву підрозділу 2.2.1.1 викласти у такій редакції:
«Очікуваний стратегічний результат 2.2.1.1 Підвищення ефективності 

організаційно-правових механізмів формування та виконання Національної 
програми інформатизації для забезпечення належного рівня координації 
впровадження проектів інформатизації, цифровізації та електронного 
урядування»;

2) заходи підрозділу 2.2.1.1 викласти в такій редакції:
«

2.2.1.1.1 
Аналіз 
Закону 
України «Про 
Національну 
програму 
інформатизац
ії»та 
внесення за 
результатами 
аналізу змін 
до 
нормативно-
правових 
актів (у разі 
потреби) 

січен
ь 
2023

груде
нь 
2023

Мінци
фри

державн
ий 
бюджет

у межах 
встановле
них 
бюджетни
х 
призначен
ь на рік

прийнято 
відповідні 
нормативно
-правові 
акти

1. 
Офіційні 
друкован
і 
видання 
України.
2. 
Офіційн
ий 
вебпорта
л 
Парламе
нту 
України.

зміни до 
нормативно
-правових 
актів не 
внесено

2.2.1.1.2 
Створення 
інформаційно
-
комунікаційн
ої системи 
«Єдина 
інформаційна 
система 
обліку 
Національної 
програми 
інформатизац
ії»

січен
ь 
2023 

квіте
нь 
2023

Мінци
фри

Державн
ий 
бюджет 
та/ або 
міжнаро
дна 
технічна 
допомог
а

у межах 
встановле
них 
бюджетни
х 
призначен
ь на 
відповідн
ий рік 
та/або у 
межах 
коштів 
міжнарод
ної 
технічної 
допомоги

Інформацій
но-
комунікацій
ну систему 
«Єдина 
інформацій
на система 
обліку 
Національн
ої програми 
інформатиз
ації» 
створено

Мінцифр
и

інформацій
но-
комунікацій
ну систему 
«Єдина 
інформацій
на система 
обліку 
Національн
ої програми 
інформатиз
ації» не 
створено

2.2.1.1.3 
Введення 
інформаційно
-
комунікаційн
ої системи 
«Єдина 

траве
нь 
2023

черве
нь 
2023

Мінци
фри

Державн
ий 
бюджет 
та/ або 
міжнаро
дна 
технічна 

у межах 
встановле
них 
бюджетни
х 
призначен
ь на 

Інформацій
но-
комунікацій
ну систему 
«Єдина 
інформацій
на система 

Офіційн
ий сайт 
Мінцифр
и

Інформацій
но-
комунікацій
ну систему 
«Єдина 
інформацій
на система 
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інформаційна 
система 
обліку 
Національної 
програми 
інформатизац
ії» в 
експлуатацію

допомог
а

відповідн
ий рік 
та/або у 
межах 
коштів 
міжнарод
ної 
технічної 
допомоги

обліку 
Національн
ої програми 
інформатиз
ації» 
введено в 
експлуатаці
ю

обліку 
Національн
ої програми 
інформатиз
ації» не 
введено в 
експлуатаці
ю

».
Враховуючи наведене пропонуємо також очікуваний стратегічний результат 

2.2.1 проекту Очікуваних результатів викласти у новій редакції:
«

Очікуваний 
стратегічний 
результат

Показник 
(індикатор) 
досягнення

Частка 
(у%)

Джерело 
даних

Базовий показник

прийнято 
нормативно-
правові акти на 
виконання Закону 
України «Про 
Національну 
програму 
інформатизації»

50% офіційний 
вебсайт 
Верховної 
Ради України
офіційний 
вебсайт 
Мінцифри

нормативно-правові 
акти на виконання 
Закону України «Про 
Національну програму 
інформатизації» не 
прийнято

2.2.1.1 Підвищення 
ефективності 
організаційно-
правових механізмів 
формування та 
виконання 
Національної програми 
інформатизації для 
забезпечення 
належного рівня 
координації 
впровадження 
проектів 
інформатизації, 
цифровізації та 
електронного 
урядування

Інформаційно-
комунікаційну 
систему «Єдина 
інформаційна 
система обліку 
Національної 
програми 
інформатизації» 
введено в 
експлуатацію

50% офіційний 
вебсайт 
Мінцифри

Інформаційно-
комунікаційну систему 
«Єдина інформаційна 
система обліку 
Національної програми 
інформатизації» не 
введено в експлуатацію

».

6. Заходами 2.2.1.2.1 та 2.2.1.2.3 підрозділу 2.2.1.2 глави 2.2 розділу ІІ проекту 
Заходів пропонується здійснення забезпечення проведення аудиту інформаційних 
систем органів державної влади та органів місцевого самоврядування та забезпечення 
проведення аудиту процесів збору інформації під час надання державних послуг.

Водночас, зауважуємо, що у період дії воєнного стану фінансові ресурси 
держави у першочерговому порядку спрямовуються на виконання завдань щодо відсічі 
збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту 
держави, безперебійного функціонування бюджетної сфери та життєво необхідних 
потреб жителів територіальних громад, реалізації заходів територіальної оборони та 
захисту безпеки населення.

Пріоритетність завдань у післявоєнний період буде визначитись додатково.
З огляду на вище зазначене та те, що наразі реалізація заходів 2.2.1.2.1 та 2.2.1.2.3 
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підрозділу 2.2.1.2 глави 2.2 розділу ІІ проекту Заходів не вбачається можливим, а усі 
інші заходи зазначеного підрозділу глави 2.2 розділу ІІ проекту Заходів нерозривно 
пов'язані між собою, пропонуємо виключити очікуваний стратегічний результат, 
передбачений підрозділом 2.2.1.2 глави 2.2 розділу ІІ проекту Заходів, та відповідні 
заходи, реалізація яких передбачена в межах зазначеного підрозділу проекту 2.2.1.2 
глави 2.2 розділу ІІ проекту Заходів

Враховуючи наведене, пропонуємо також виключити очікуваний 
стратегічний результат 2.2.1.2 з проекту Очікуваних результатів.

7. Мінцифри визначено головним виконавцем заходів 2.2.2.3.1-2.2.2.3.3, 
2.2.2.3.9, 2.2.2.3.11-2.2.2.3.13 підрозділу 2.2.2.3 глави 2.2 розділу ІІ проекту Заходів 
задля досягнення очікуваного стратегічного результату з внесення відповідних змін до 
законодавства забезпечено опублікування у форматі відкритих даних фінансової 
звітності, інформації про ризиковість платників податків згідно з Єдиним реєстром 
податкових накладних, ліцензійними реєстрами, а також інших ключових наборів 
даних, оприлюднення яких має значний антикорупційний ефект (з дотриманням вимог 
законодавства про доступ до публічної інформації та захист персональних даних).

Відтак, з метою забезпечення належного, вчасного та ефективного виконання 
заходів у сфері відкритих даних пропонуємо у підрозділу 2.2.2.3 глави 2.2 розділу ІІ 
проекту Заходів:

1) у заході 2.2.2.3.1:
графу «Дата завершення» викласти у такій редакції: 
«березень 2023»;
графу «Виконавці» викласти у такій редакції:
«Мінцифри
Мін’юст
ДПС
Мінагрополітики
Мінекономіки
Міндовкілля»;
2) графи «Дата початку» та «Дата завершення» заходу 2.2.2.3.2 викласти 

відповідно у такій редакції:
«

квітень 
2023

травень 
2023

»;
3) графу «Дата початку» заходу 2.2.2.3.3 викласти у такій редакції:
«травень 2023»;
4) у графі «Дата завершення» заходу 2.2.2.3.9 цифру та слово «2 місяці» 

замінити цифрою та словом «1 місяць»;
5) у графі «Дата завершення» заходу 2.2.2.3.10 цифру та слово «3 місяці» 

замінити цифрою та словом «1 місяць»;
6) у графі «Дата завершення» заходу 2.2.2.3.11 цифру та слово «2 місяці» 

замінити цифрою та словом «3 місяці»;
7) графи «Дата початку» та «Дата завершення» заходу 2.2.2.3.12 викласти 
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у такій редакції:
«
3 місяці з дня 
припинення/скасування 
воєнного стану

4 місяці з дня 
припинення/скасування 
воєнного стану

»;
8) графи «Дата початку» та «Дата завершення» заходу 2.2.2.3.13 викласти 

у такій редакції:
«
4 місяці з дня 
припинення/скасування 
воєнного стану

5 місяців з дня 
припинення/скасування 
воєнного стану

».

8. Мету, основні завдання, функціональні можливості та суб’єктів Єдиного 
державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія), зміст розміщеної на 
ньому інформації та порядок її внесення, порядок ведення Реєстру адміністративних 
послуг, а також інші питання щодо функціонування Порталу Дія визначає Положення 
про Єдиний державний веб-портал електронних послуг, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1137 (далі – Положення 
№ 1137).

Відповідно до абзацу четвертого пункту 3 Положення № 1137 власником 
(держателем) Порталу Дія та виключних майнових прав інтелектуальної власності на 
його програмне забезпечення є держава в особі Мінцифри. Технічний адміністратор - 
державне підприємство «ДІЯ», що належить до сфери управління Мінцифри (абзац 
четвертий пункту 2 Положення № 1137).

Враховуючи зазначене, пропонуємо заходи підрозділу 2.2.3.3 глави 2.2 
розділу ІІ проекту Заходів викласти у такій редакції:
«

2.2.3.3.1. 
Реалізація 
першого 
етапу 
розробки 
комплексної 
послуги з 
відкриття 
бізнесу на 
Єдиному 
державному 
вебпорталі 
електронних 
послуг

січен
ь 

2023

червен
ь 2023

Мінцифри
Мінеконом
іки

Державн
ий 
бюджет

у межах 
встановл
ених 
бюджет
них 
признач
ень на 
відповід
ний рік

Реалізовано 
перший етап 
комплексної 
послуги з 
відкриття 
бізнесу на 
Єдиному 
державному 
вебпорталі 
електронних 
послуг

Єдиний 
державн
ий 
вебпорта
л 
електрон
них 
послуг

на 
Єдино
му 
держа
вному 
вебпор
талі 
електр
онних 
послуг
відсутн
я 
можли
вість 
отрима
ння 
компле
ксної 



9
послуг
и з 
відкри
ття

2.2.3.3.2. 
Реалізація 
другого етапу 
розробки 
комплексної 
послуги з 
відкриття 
бізнесу на 
Єдиному 
державному 
вебпорталі 
електронних 
послуг

липен
ь 

2023

лютий 
2024

Мінцифри Державн
ий 
бюджет 
та/ або 
міжнаро
дна 
технічна 
допомог
а 

у межах 
встановл
ених 
бюджет
них 
признач
ень на 
відповід
ний рік 
та/або у 
межах 
коштів 
міжнаро
дної 
технічно
ї

Реалізовано 
другий етап 
комплексної 
послуги з 
відкриття 
бізнесу на 
Єдиному 
державному 
вебпорталі 
електронних 
послуг

Єдиний 
державн
ий 
вебпорта
л 
електрон
них 
послуг

«-»

2.2.3.3.3. 
Реалізація 
третього 
етапу 
розробки 
комплексної 
послуги з 
відкриття 
бізнесу на 
Єдиному 
державному 
вебпорталі 
електронних 
послуг

берез
ень 

2024

серпен
ь 2024

Мінцифри Державн
ий 
бюджет 
та/ або 
міжнаро
дна 
технічна 
допомог
а 

у межах 
встановл
ених 
бюджет
них 
признач
ень на 
відповід
ний рік 
та/або у 
межах 
коштів 
міжнаро
дної 
технічно
ї

Реалізовано 
третій етап 
комплексної 
послуги з 
відкриття 
бізнесу на 
Єдиному 
державному 
вебпорталі 
електронних 
послуг

Єдиний 
державн
ий 
вебпорта
л 
електрон
них 
послуг

«-»

2.2.3.3.4. 
Введення в 
експлуатацію 
комплексної 
послуги з 
відкриття 
бізнесу на 
Єдиному 
державному 
вебпорталі 
електронних 
послуг

верес
ень 

2024

листоп
ад 2024

Мінцифри Державн
ий 
бюджет

у межах 
встановл
ених 
бюджет
них 
признач
ень на 
відповід
ний рік

Забезпечено 
можливість 
відкриття 
найбільш 
поширених 
видів бізнесу 
згідно з 
принципом 
життєвих 
ситуацій на 
Єдиному 
державному 
вебпорталі 

Єдиний 
державн
ий 
вебпортал 
електронн
их послуг

«-»
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електронних 
послуг

».
Враховуючи наведене, пропонуємо також в очікуваному стратегічного 

результаті 2.2.3.3 проекту Очікуваних результатів:
1) графу «Показник (індикатор) досягнення» викласти у такій редакції: 
«Забезпечено можливість відкриття найбільш поширених видів бізнесу 

згідно з принципом життєвих ситуацій на Єдиному державному веб-порталі 
електронних послуг»;

2) у графі «Джерело даних» слова «офіційний вебсайт Мінцифри» 
виключити.

9. Відповідно до абзацу другого пункту 1 Положення Мінцифри є головним 
органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізацію державної політики, зокрема у сферах розвитку інфраструктури 
широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та 
бізнесу.

Відповідно до підпункту 11-1, абзацу другого підпункту 14 пункту 4 Положення 
Мінцифри відповідно до покладених на нього завдань сприяє розвитку та доступності 
послуг широкосмугового доступу до Інтернету, бере участь у формуванні державної 
політики у сферах криптографічного та технічного захисту інформації, кіберзахисту, 
телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв’язку 
спеціального призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку, захисту державних 
інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, 
в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах і 
на об’єктах інформаційної діяльності, а також у сферах використання державних 
інформаційних ресурсів в частині захисту інформації, протидії технічним розвідкам, 
функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв’язку, 
Національної системи конфіденційного зв’язку.

Разом з цим, відповідно до пункту 2 та пункту 11 частини першої статті 6 Закону 
України «Про електронні комунікації», до повноважень центрального органу 
виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра 
входить узагальнення практики застосування законодавства та розроблення 
пропозицій щодо його вдосконалення, розроблення та внесення в установленому 
порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів 
України на розгляд Кабінету Міністрів України, а також організація перевірки, 
перегляду та скасування галузевих нормативних документів у сферах електронних 
комунікацій та радіочастотного спектра.

Крім того, звертаємо увагу, що відповідно до абзацу другого пункту 1 постанови 
Кабінету Міністрів України від 09.02.2022 р. № 107 «Питання забезпечення реалізації 
Закону України «Про електронні комунікації» до 30 червня 2022 р. та протягом періоду 
дії правового режиму воєнного стану в Україні та шести місяців після його припинення 
чи скасування Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації.
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Враховуючи вище зазначене, пропонуємо у підрозділі 2.2.4.4 глави 2.2 розділу ІІ 

проекту Заходів:
1) у заходах 2.2.4.4.6, 2.2.4.4.7, 2.2.4.4.8 графу «Виконавці» доповнити слово 

«Мінцифри».
2) у заході 2.2.4.4.9:
графу «Виконавці» викласти в наступній редакції:
«Адміністрація Держспецзв’язку
НКЕК
Мінцифри»;
в графі «Джерело даних» слова «Офіційний веб-сайт Мінцифри» замінити 

словами «Офіційний вебпортал Адміністрації Держспецзв’язку».

10. Заходами 2.3.6.2.9 та 2.3.6.2.10 підрозділу 2.3.6.2 глави 2.3 розділу ІІ проекту 
Заходів пропонується визначити Мінцифри співвиконавцем щодо проведення 
громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у описі заходу 2.3.6.2.8., та 
забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) та супроводження державної 
реєстрації наказу, зазначеного в описі заходу 2.3.6.2.8., та його офіційне опублікування.

Водночас, зауважуємо, що заходом 2.3.6.2.8 підрозділу 2.3 розділу ІІ проекту 
Заходів передбачається розроблення проекту наказу про внесення змін до Інструкції 
щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої 
Наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 року № 859, яким передбачено 
можливість подання щорічної декларації про майновий стан та доходи з використанням 
Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Дія». Тобто, суб’єктом 
нормотворення та головним розробником проекту відповідного нормативно-правового 
акта є Мінфін.

Також, зауважуємо, що термінологія заходу 2.3.6.2.8 підрозділу 2.3.6.2 глави 2.3 
розділу ІІ проекту Заходів не узгоджується із Положенням № 1137.

Крім того, згідно із пунктом 5 Порядку проведення консультацій з 
громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996, консультації з 
громадськістю організовує і проводить орган виконавчої влади, який є головним 
розробником проекту нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо реалізації 
державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя. Інформація, 
пов’язана з організацією та проведенням консультацій з громадськістю, 
оприлюднюється у спеціально створеній рубриці «Консультації з громадськістю» 
офіційного веб-сайту органу виконавчої влади.

Разом з цим, зазначаємо про те, що за наявною у Мінцифри інформацією 
реалізація функціоналу, передбаченого заходами 2.3.6.2.11 - 2.3.6.2.13 підрозділу 
2.3.6.2 глави 2.3 розділу ІІ проекту Заходів, вже здійснюється ДПС із залученням 
Мінцифри, та готове до введення в експлуатацію найближчим часом.

З огляду на зазначене, пропонуємо у підрозділі 2.3.6.2 глави 2.3 розділу ІІ 
проекту Заходів:

1) графу «Найменування та зміст заходу» заходу 2.3.6.2.8 слово «Дія» 
замінити словами «у тому числі з використанням мобільного додатку Єдиного 
державного вебпорталу електронних послуг»;
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2) у графах «Виконавці» та «Джерело даних» заходів 2.3.6.2.9 та 2.3.6.2.10 

слова «Мінцифри» та «Офіційний вебсайт Мінцифри» виключити;
3) переглянути положення граф «Показник (індикатор) виконання» та 

«Базовий показник заходів 2.3.6.2.8-2.3.6.2.10 з метою узгодження їх положень із 
змістом графи «Найменування та зміст заходу» зазначених заходів;

4) заходи 2.3.6.2.11 - 2.3.6.2.13 виключити.

11. Постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року № 472 
«Деякі питання використання коштів, що надходять на офіційні рахунки для пожертв 
на підтримку України» запроваджено офіційні рахунки для пожертв на підтримку 
України «United24». 

В межах Указу Президента України від 17 травня 2022 року № 344/2022 на 
порталі u24.gov.ua було запроваджено в рамках національної платформи «UNITED 24» 
«єдине вікна» для пожертв від благодійних організацій, міжнародних партнерів та 
громадян з метою підтримки України, зокрема за такими напрямками, як: допомога 
Збройним Силам України; гуманітарна, медична допомога і допомога дітям; 
відновлення інфраструктури; цифрова та інформаційна протидія збройній агресії. 

Зазначені грошові кошти є благодійними пожертвами від приватних 
міжнародних донорів.

Прозорість використання циї коштів профільними міністерствами забезпечено у 
вигляді щотижневої публічної звітності про надходження коштів та їх витрати. 
Водночас повідомляємо, що партнером проєкту UNITED24 є міжнародна аудиторська 
компанія Делойт, яка збезпечує перевірку звітності і підтвердження витрат для 
міжнародної спільноти.

З огляду на вищезазначене та відсутність повноважень щодо запровадження 
recovery.gov.ua пропонуємо у графі «Виконавці» заходів 2.4.4.2.2 - 2.4.4.2.5 
підрозділу 2.4.4.2 глави 2.4 розділу ІІ проекту Заходів Мінцифри виключити.

12. Заходами 2.4.4.6.12 та 2.4.4.6.13 підрозділу 2.4.4.6 глави 2.4 розділу ІІ 
проекту Заходів пропонується визначити Мінцифри співвиконавцем щодо проведення 
громадського обговорення проекту Порядку, зазначеного в описі заходу 11 до 
очікуваного стратегічного результату 2.4.4.6., отримання експертних висновків та його 
доопрацювання та погодження проекту порядку, зазначеного в описі заходу 11 до 
очікуваного стратегічного результату 2.4.4.6., із заінтересованими органами, 
проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та його 
супровід в Уряді.

Водночас, зауважуємо, що заходом 2.4.4.6.11 підрозділу підрозділу 2.4.4.6 
глави 2.4 розділу ІІ проекту Заходів передбачається підготовка проекту Порядку 
здійснення автоматичної перевірки відомостей про кінцевих бенефіціарних власників 
юридичних осіб засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з 
використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, 
Державного реєстру фізичних осіб – платників податків Тобто, суб’єктом 
нормотворення та головним розробником проекту відповідного нормативно-правового 
акта є Мін’юст.
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Разом з цим, зазначаємо, що відповідно до абзацу четвертого пункту 3 

Положення № 1137 власником (держателем) Порталу Дія та виключних майнових прав 
інтелектуальної власності на його програмне забезпечення є держава в особі 
Мінцифри. Технічний адміністратор - державне підприємство «ДІЯ», що належить до 
сфери управління Мінцифри (абзац четвертий пункту 2 Положення № 1137).

Враховуючи зазначене, пропонуємо у підрозділі 2.4.4.6 глави 2.4 розділу ІІ 
проекту Заходів:

1) у графі «Виконавці» заходів 2.4.4.6.12. та 2.4.4.6.13 слово «Мінцифри» 
виключити;

2) у графі «Дата завершення» заходу 2.4.4.6.27 слово та цифри 
«червень 2023 р.» замінити словом та цифрами «грудень 2023 р.».

13. Заходами 2.4.4.7.8 та 2.4.4.7.9 підрозділу 2.4.4.7 глави 2.4 розділу ІІ проекту 
Заходів пропонується забезпечити розробку онлайн-курсу на Єдиному державному 
вебпорталі електронних послуг (далі - Портал «Дія») щодо нових засад здійснення 
адміністративної процедури та проведення щорічного онлайн-навчання на Єдиному 
державному вебпорталі порталі «Дія» щодо нових засад здійснення адміністративної 
процедури для щонайменше 25% державних службовців та посадових осіб органів 
місцевого самоврядування, які потребують такого навчання.

Водночас, зауважуємо, що відповідно до пункту 4 Положення № 1137 Портал 
Дія створений з метою реалізації права кожного на доступ до електронних публічних 
послуг та інших послуг, звернення до органів виконавчої влади, інших державних 
органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 
(зокрема відповідно до Закону України «Про звернення громадян»), благодійної 
(волонтерської) діяльності, отримання інформації з національних електронних 
інформаційних ресурсів, інших інформаційно-комунікаційних систем, яка необхідна 
для надання послуг, а також для проведення моніторингу та оцінки якості послуг у 
випадках, визначених цим Положенням.

Натомість, зазначаємо, що відповідно до пункту 3 Положення про Єдиний 
державний веб-портал цифрової освіти «Дія. Цифрова освіта», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2021 р. № 184 
(далі – Положення № 184), Єдиний державний веб-портал цифрової освіти «Дія. 
Цифрова освіта» (далі - Веб-портал цифрової освіти) призначений для реалізації права 
кожного на якісну та доступну освіту шляхом забезпечення створення можливості 
дистанційного навчання через Інтернет.

Відповідно до основних завдань Веб-портал цифрової освіти має такі 
функціональні можливості створення освітніх проектів як частини Веб-порталу 
цифрової освіти (підпункт 1 пункту 7 Положення № 184).

Власником Веб-порталу цифрової освіти та виключних майнових прав на його 
програмне забезпечення є держава в особі Мінцифри (абзац перший пункт 2 
Положення № 184).

Враховуючи зазначене, з метою приведення у відповідність до Положення № 184 
пропонуємо у підрозділі 2.4.4.7 глави 2.4 розділу ІІ проекту Заходів:

1) у заході 2.4.4.7.8:
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у графі «Найменування та зміст заходу» слова «Єдиному державному 

вебпорталі електронних послуг (далі - Портал «Дія»)» замінити словами «Єдиному 
державному веб-порталі цифрової освіти «Дія. Цифрова освіта» (далі – портал 
«Дія. Цифрова освіта»);

у графі «Показник (індикатор) виконання» слова «порталі «Дія» замінити 
словами «порталі «Дія. Цифрова освіта»;

2) у заході 2.4.4.7.9 у графі «Найменування та зміст заходу» слова «порталі 
«Дія» замінити словами «порталі «Дія. Цифрова освіта».

14. Підрозділом 2.4.4.8 глави 2.4 розділу ІІ проекту Заходів визначаються заходи, 
які спрямовані на досягнення очікуваного стратегічного результату 2.4.4.8 «Прийнято 
Закон про адміністративний збір, який, зокрема, визначає поняття, види та функції 
адміністративного збору, принципи його встановлення, сплати та використання».

Зокрема, заходом 2.4.4.8.1. підрозділу 2.4 розділу ІІ проекту Заходів 
пропонується визначити Мнцифри головним виконавцем щодо супроводження 
розгляду у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього 
Президентом України права вето) законопроекту про адміністративний збір (№ 4380 
від 16.11.2020).

Водночас, зауважуємо, що Мінцифри листом від 18 грудня 2020 року № 1/03-3-
6920 за результатами розгляду звернення Комітету Верховної Ради з питань фінансів, 
податкової та митної політики від 23 листопада 2020 року № 04-32/09-2020/218312 про 
надання висновку Уряду до проекту Закону «Про адміністративний збір» 
(реєстраційний номер 4380 від 16 листопада 2020 р.), поданого народними депутатами 
України Білозір Л.М. та іншими (далі – законопроект), надісланого листом 
Секретаріату Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2020 р. № 39211/0/2-20, на 
основі опрацювання отриманих від органів позицій було надано проект експертного 
висновку, відповідно до якого законопроект не підтримується Кабінетом Міністрів 
України з огляду на наявність великої кількості суттєвих зауважень до цього 
законопроекту.

Разом з цим, зазначаємо, що відповідно до підпункту 6 статті 1 Указу Президента 
України від 04 вересня 2019 року № 647 «Про деякі заходи із забезпечення надання 
якісних публічних послуг» Кабінету Міністрів України доручено урегулювати питання 
плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору) шляхом 
запровадження єдиних засад визначення розмірів адміністративного збору за надання 
адміністративних послуг, порядку його сплати та використання.

Так, на виконання зазначеного підпункту Мінцифри розроблено проект 
постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України з питань розрахунків розмірів плати за надання 
адміністративних послуг (адміністративного збору)», яким пропонується врегулювати 
зазначене питання. 

Окрім цього, підпунктом 1 пункту 40 Плану заходів на 2021-2023 роки з 
реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 р. 
№ 497, передбачено актуалізацію актів законодавства щодо порядку та методики 
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розрахунку розміру плати за надання адміністративної послуги (адміністративного 
збору) до 1 грудня 2021 року.

З огляду вище зазначене, пропонуємо у главі 2.4 розділу ІІ проекту Заходів:
1) назву очікуваного стратегічного результату 2.4.4.8 викласти у такій 

редакції: 
«Очікуваний стратегічний результат 2.4.4.8. врегульовано питання плати 

за надання адміністративних послуг (адміністративного збору) шляхом 
запровадження єдиних засад визначення розмірів адміністративною збору за 
надання адміністративних послуг, порядку його сплати та використання»;

2) захід 2.4.4.8.1 виключити;
3) у графі «Найменування та зміст заходу» заходів 2.4.4.8.2, 2.4.4.8.3 та 

2.4.4.8.4 викласти у такій редакції:
«2.4.4.8.1. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про 

внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань 
розрахунків розмірів плати за надання адміністративних послуг 
(адміністративного збору)

2.4.4.8.2 Проведення громадського обговорення проекту постанови, 
зазначеного в описі заходу 2.4.4.8.1, та його погодження із заінтересованими 
органами й забезпечення доопрацювання (у разі потреби)

2.4.4.8.3 Внесення до Кабінету Міністрів України проекту постанови, 
зазначеного в описі заходу 2.4.4.8.1».

4) графи «Дата початку» та «Дата закінчення» заходів 2.4.4.8.2, 2.4.4.8.3 
та 2.4.4.8.4 викласти у такій редакції:
«
грудень 2023 січень 2024
лютий 2024 березень 2024
квітень 2024 до 

прийняття 
постанови 
Кабінету 
Міністрів 
України»

». 
Враховуючи наведене пропонуємо викласти очікуваний стратегічний 

результат 2.4.4.8 проекту Очікуваних результатів в такій редакції:
«
Очікуваний 
стратегічний 
результат

Показник 
(індикатор) 
досягнення

Частк
а (у%)

Джерело даних Базовий 
показник

2.4.4.8 
Врегульовано 
питання плати 
за надання 
адміністративн

Прийнято 
постанову 
Кабінету 
Міністрів 
України «Про 

100% Офіційний 
вебпортал 
парламенту України 
(https://www.rada.gov.
ua/)

Підзаконн
ий акт не 
набрав 
чинності
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их послуг 
(адміністративн
ого збору) 
шляхом 
запровадження 
єдиних засад 
визначення 
розмірів 
адміністративн
ою збору за 
надання 
адміністративн
их послуг, 
порядку його 
сплати та 
використання

внесення змін до 
деяких постанов 
Кабінету 
Міністрів 
України з питань 
розрахунків 
розмірів плати за 
надання 
адміністративн
их послуг 
(адміністративн
ого збору)

15. Положення глав 2.6 та 2.7 розділу ІІ проекту Заходів передбачають 
реалізацію комплексу заходів у сфері оброни, охорона здоров’я, освіти і науки та 
соціального захисту.

Водночас, зауважуємо, що до повноважень Мінцифри не віднесено реалізація 
заходів, передбачених главами 2.6 та 2.7 розділу ІІ проекту Заходів, в яких Мінцифри 
визначено співвиконавцем, а тому пропонуємо у главі 2.6, підрозділах 2.7.1- 2.7.6 глави 
2.7 розділу ІІ проекту Заходів Мінцифри як співвиконання заходів виключити.

16. Заходом 2.7.7.1.13 підрозділу 2.7.7.1. глави 2.7 розділу ІІ проекту Заходів 
пропонується розроблення та впровадження програмного забезпечення для здійснення 
інформаційної взаємодії з Порталом «Дія» та з програмним комплексом «Соціальна 
громада» щодо подання заяв на призначення соціальних допомог. 

Наразі інформаційна взаємодія з Порталом Дія та з програмним комплексом 
«Соціальна громада» щодо подання заяв на призначення соціальних допомог 
відбувається засобами Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Отже, оскільки впровадження окремого прямого обміну між Порталом Дія та з 
програмним комплексом «Соціальна громада» не передбачається, пропонуємо захід 
2.7.7.1.13 підрозділу 2.7.7.1. глави 2.7 розділу ІІ проекту заходів виключити.
Цифрову експертизу проведено
Департаментом правового забезпечення цифрової трансформації
(найменування структурного підрозділу апарату Мінцифри, який провів цифрову експертизу 

проекту акта)

Заступник Міністра 
цифрової трансформації України                                       Олександр БОРНЯКОВ
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Чек-лист 1

Оцінка щодо наявності у проекті акта положень, що не узгоджуються із 
засадами реалізації принципів державної політики цифрового розвитку

Підсумкова оцінка: Не містить положень, що не узгоджуються із засадами 
реалізації принципів державної політики цифрового розвитку 

Критерії оцінки:

1 Проект акта не містить положень, що не відповідають 
принципу відкритості

ТАК

-

2 Проект акта не містить положень, що не відповідають 
принципу прозорості

ТАК

-

3 Проект акта не містить положень, що не відповідають 
принципу багаторазовості використання

ТАК

-

4 Проект акта не містить положень, що не відповідають 
принципу технологічної нейтральності і портативності даних

ТАК

-

5 Проект акта не містить положень, що не відповідають 
принципу орієнтованості на громадян

ТАК

-

6 Проект акта не містить положень, що не відповідають 
принципу інклюзивності та доступності

ТАК

-

7 Проект акта не містить положень, що не узгоджуються з 
принципом безпечності та конфіденційності

ТАК

-

8 Проект акта не містить положень, що не відповідають принципу 
багатомовності

ТАК

-
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9 Проект акта не містить положень, що не відповідають принципу 

підтримки прийняття рішень
ТАК

-

10 Проект акта не містить положень, що не відповідають принципу 
адміністративного спрощення

ТАК

-

11 Проект акта не містить положень, що не відповідають принципу 
збереження інформації

ТАК

-

12 Проект акта не містить положень, що не відповідають принципу 
оцінювання ефективності та результативності

ТАК

-
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Чек-лист 2

Оцінка відповідності проекту акта законам України,
іншим актам законодавства у сферах інформатизації, електронного 

урядування, формування і використання національних електронних 
інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, 
електронної демократії, електронного документообігу, надання 

адміністративних послуг, цифрового розвитку, електронних довірчих 
послуг та електронної ідентифікації

Підсумкова оцінка: Не відповідає

Критерії оцінки:
1 Проект акта відповідає законам України та/або узгоджується 

із законами України
НІ

Закон України «Про електронні комунікації»
Закон України «Про електронні документи та електронний 

документообіг»
Закон України «Про доступ до публічної інформації»

2 Проект акта відповідає актам Президента України та/або 
узгоджується із актами Президента України

ТАК

-

3 Проект акта узгоджується з актами Кабінету Міністрів 
України 

НІ

Положення про Єдиний державний веб-портал електронних 
послуг, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 
04 грудня 2019 року № 1137

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у 
формі відкритих даних, затверджене постановою Кабінету Міністрів 
України від від 21 жовтня 2015 р. № 835

Обґрунтування зазначених невідповідностей (неузгодженостей):

№ 
з/п

Положення проекту 
акта

Обґрунтування невідповідності 
(неузгодженості)

Пропозиція щодо 
усунення 

невідповідностей 
(неузгодженостей)

1. До текстів проекту 
додатку 1 до проекту 
Державної 
антикорупційної 

01 січня 2022 року набрав чинності 
Закон України «Про електронні 
комунікації» (далі – Закон), який 
визначає правові та організаційні 

У текстах проекту додатку 
1 та проекту додатку 2 у всіх 
відмінках та формах числа 
(крім слів «Єдиній судовій 
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програми на 
2023–2025 роки (далі – 
проект додатку 1) та 
проекту додатку 2 до 
проекту Державної 
антикорупційної 
програми на 
2023–2025 роки щодо 
слів у всіх відмінках та 
формах числа (крім слів 
«Єдиній судовій 
інформаційно-
телекомунікаційній 
системі» у віх відмінках):

«ІТС «Регуляторний 
Портал»

«інформаційно 
телекомунікаційними»; 
«інформаційно-
телекомунікаційними»;

«телекомунікаційних 
мереж»;

«сектор 
телекомунікацій»;

«сфера 
телекомунікацій».

основи державної політики у сферах 
електронних комунікацій та 
радіочастотного спектра, а також права, 
обов’язки та відповідальність фізичних 
і юридичних осіб, які беруть участь у 
відповідній діяльності або 
користуються електронними 
комунікаційними послугами.

Дія цього Закону поширюється на 
відносини у сферах електронних 
комунікацій та радіочастотного спектра 
щодо надання та отримання 
електронних комунікаційних послуг, 
постачання та доступу до електронних 
комунікаційних мереж, забезпечення 
конкуренції на ринках електронних 
комунікацій, а також щодо 
користування радіочастотним 
спектром, ресурсами нумерації та 
захисту прав користувачів послуг 
(стаття 1 Закону).

Разом з цим, зауважуємо, що 
положеннями Закону змінено 
термінологію, зокрема терміни  
«інформаційно-телекомунікаційна 
система», «телекомунікації», 
«телекомунікаційні мережі» замінено 
відповідно на «інформаційно-
комунікаційна система», «електронні 
комунікації», «електронні 
комунікаційні мережі», а Закон 
України «Про телекомунікації» 
визнано таким, що втратив чинність.

інформаційно-
телекомунікаційній 
системі» у віх відмінках) 
слова:

1) «ІТС «Регуляторний 
Портал» замінити словами 
«ІКС «Регуляторний 
Портал»;

2) «інформаційно 
телекомунікаційними» та 
«інформаційно-
телекомунікаційними» 
замінити словами 
«інформаційно-
комунікаційними»;

3) «телекомунікаційнах 
мереж» замінити словами 
«електронних 
комунікаційних мереж»,

4) «сектор 
телекомунікацій» та «сфера 
телекомунікацій» замінити 
словами «сфера 
електронних комунікацій»

2. До текстів проекту 
додатку 1 та проекту 
додатку 2 щодо слів «в 
електронному вигляді» та 
«у паперовому вигляді».

Частиною першою статті 10 Закону 
України «Про електронні документи та 
електронний документообіг» 
встановлено, що відправлення та 
передавання електронних документів 
здійснюються автором або 
посередником в електронній формі за 
допомогою засобів інформаційних, 
електронних комунікаційних, 
інформаційно-комунікаційних систем 
або шляхом відправлення електронних 
носіїв, на яких записано цей документ.

У текстах проекту 
додатку 1 та проекту 
додатку 2 щодо слова «в 
електронному вигляді» та «у 
паперовому вигляді» 
замінити відповідно 
словами «в електронній 
формі» та «у паперовій 
формі»

3. До текстів проекту 
додатку 1 та проекту 

Мету, основні завдання, 
функціональні можливості та суб’єктів 

У текстів проекту 
додатку 1 та проекту 
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додатку 2 щодо слів 
«Єдиному державному 
веб-порталі електронних 
послуг», «Єдиний 
вебпортал електронних 
послуг Дія», «єдиний 
державний веб-портал 
електронних послуг»,  
«єдиний державний веб-
портал електронних 
послуг Дія», «Єдиного 
державного вебпорталу 
електронних послуг 
«Дія», «Єдиному 
державному вебпорталі 
електронних послуг 
Порталом «Дія»

Єдиного державного вебпорталу 
електронних послуг (далі - Портал Дія), 
зміст розміщеної на ньому інформації 
та порядок її внесення, порядок ведення 
Реєстру адміністративних послуг, а 
також інші питання щодо 
функціонування Порталу Дія визначає 
Положення про Єдиний державний 
веб-портал електронних послуг, 
затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 04 грудня 
2019 року № 1137 (далі – Положення 
№ 1137).

Відповідно до абзацу четвертого 
пункту 3 Положення № 1137 власником 
(держателем) Порталу Дія та 
виключних майнових прав 
інтелектуальної власності на його 
програмне забезпечення є держава в 
особі Мінцифри. 

Зауважуємо, на необхідності 
приведення назви Порталу Дія у 
відповідність до Положення 1137.

додатку 2 щодо слів 
«Єдиному державному веб-
порталі електронних 
послуг», «Єдиний 
вебпортал електронних 
послуг Дія», «єдиний 
державний веб-портал 
електронних послуг», 
«єдиний державний веб-
портал електронних послуг 
Дія», «Єдиного державного 
вебпорталу електронних 
послуг «Дія», «Єдиному 
державному вебпорталі 
електронних послуг 
Порталом «Дія» замінити 
словами «Єдиний 
державний вебпортал 
електронних послуг» у 
відповідному відмінку

4. До текстів проекту 
додатку 1 та проекту 
додатку 2 щодо слів 
«Портал відкритих 
даних»

Відповідно до абзацу другого 
частини першої статті 10-1 Закону 
України «Про доступ до публічної 
інформації» розпорядники інформації 
зобов’язані надавати публічну 
інформацію у формі відкритих даних на 
запит, оприлюднювати і регулярно 
оновлювати її на єдиному державному 
веб-порталі відкритих даних та на 
своїх веб-сайтах.

У тексті проекту 
додатку 1 та проекту 
додатку 2 слоив «Портал 
відкритих даних» у всіх 
відмінках замінити 
словами «Єдиний 
державний веб-портал 
відкритих даних» у 
відповідному відмінку


