
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постановою Верховної Ради України  

від     2022 року № 

ЗАВДАННЯ 
Національної програми інформатизації на 2022—2024 роки 

Завдання Орієнтовні державні 
замовники Очікувані результати 

Формування державної політики та організаційно-правове забезпечення інформатизації 
Удосконалення процесів 
формування та виконання 
Національної програми 
інформатизації 

Мінцифри 
 

наявність експертнних висновків щодо відповідності завдань, 
проектів Національної програми інформатизації пріоритетним 
напрямам державної політики у сфері інформатизації, 
сучасному рівню та тенденціям розвитку інформатизації в 
світі, їх економічної обґрунтованості 
гармонізація стандартів в галузі інформаційних технологій з 
міжнародними стандартами 
оновлення нормативно-правової бази з питань організації та 
правового регулювання відносин у сфері інформатизації 

Формування і розвиток національної інфраструктури інформатизації 
Забезпечення розвитку 
інформаційно-
комунікаційної 
інфраструктури 

Апарат Верховної Ради 
України, МВС, МЗС, 
Мінекономіки, Міненерго, 
Мінветеранів, 
Мінінфраструктури, 
Мінмолодьспорт, Мінрегіон, 
Мінстратегпром, Мінцифри, 

створення, модернізація та оновлення програмно-апаратних 
засобів та матеріально-технічної бази інформаційно-
комунікаційних систем органів державної влади 
створення, модернізація та оновлення програмно-апаратних 
засобів інформаційно-комунікаційних систем Державного 
бюро розслідувань, Апарату Ради національної безпеки і 
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Завдання Орієнтовні державні 
замовники Очікувані результати 

Мінфін, Мін’юст, МОЗ, 
Адміністрація 
Держспецзв’язку, 
Антимонопольний комітет 
України, АРМА, ДАРТ, 
Державне бюро 
розслідувань, 
Державіаслужба, 
Держатомрегулювання, 
Держекспортконтроль, 
Держпродспоживслужба, 
Держстат, Держгеокадастр, 
ДЕСС, Казначейство, ДПС, 
КРАІЛ, НАДС, Національне 
агентство запобігання 
корупції, НКРЕКП, НСЗУ, 
Апарат Ради національної 
безпеки і оборони України, 
Укрдержархів, Управління 
державної охорони України, 
Фонд державного майна 
 

оборони України, Національного координаційного центру 
кібербезпеки, Головного ситуаційного центру України 
створення уніфікованих інформаційно-технічних систем 
закордонних дипломатичних установ України 
створення, модернізація та розвиток інтегрованої системи 
електронної ідентифікації 
створення, модернізація та розвиток, адміністрування і 
забезпечення функціонування електронної системи 
“Платформа цифрової трансформації регіонів України “Дія. 
Цифрова громада” 
створення, модернізація та розвиток, адміністрування і 
забезпечення функціонування електронної системи, 
призначеної для надання типових сервісів та послуг органами 
місцевого самоврядування в електронному вигляді 
створення, модернізація, розвиток, адміністрування та 
забезпечення функціонування державної платформи 
моніторингу та управління проектами цифровізації та 
цифрової трансформації 
створення, модифікація, адміністрування Державного реєстру 
постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних 
активів 
створення публічних електронних реєстрів на програмній 
платформі для розгортання та супроводження державних 
електронних реєстрів 
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Завдання Орієнтовні державні 
замовники Очікувані результати 

впровадження в державних електронних реєстрах єдиного 
унікального ідентифікатора інформації про фізичну особу 
створення Національного центру резервування державних 
інформаційних ресурсів 
створення, розвиток і модернізація інформаційної системи 
“Програмна платформа для розгортання та супроводження 
державних електронних реєстрів” 
закупівля обладнання та спеціального програмного 
забезпечення для модернізації лабораторії державного 
інструментального контролю захищеності програмно-
керованих технічних засобів 
модифікація програмного забезпечення Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян, Єдиного реєстру засуджених та 
осіб, узятих під варту, Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 
формувань 
створення, модернізація та розвиток Єдиної державної 
електронної системи “е-нотаріат” 
створення інформаційної системи електронних реєстрів КРАІЛ 
створення та розширення функціоналу Державної системи 
онлайн-моніторингу 
створення, розробка/модифікація, впровадження та 
супроводження програмно-технічного комплексу “Єдиний 
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Завдання Орієнтовні державні 
замовники Очікувані результати 

реєстр об’єктів державної власності”, “Реєстр корпоративних 
прав держави”, “Єдина база даних звітів про оцінку”, системи 
рецензування звітів про оцінку, Державного реєстру 
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, Державного 
реєстру брокерів з нерухомості та суб’єктів брокерської 
діяльності, системи управління суб’єктами господарювання 
державного сектору економіки, які перебувають в сфері 
управління Фонду державного майна, системи управління 
державним майном, яке у процесі приватизації не увійшло до 
статутного капіталу господарських товариств 
створення, впровадження, розвиток та технічне 
адміністрування Єдиної державної електронної системи у 
сфері будівництва 
створення Єдиного державного реєстру громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов 
створення та супроводження сервісу видачі сертифікатів 
суб’єктів оціночної діяльності та його інтеграція до Єдиного 
державного вебпорталу електронних послуг 
створення та розвиток системи кіберзахисту НСЗУ 
створення та розвиток галузевого (транспортного) хмарного 
центру обробки даних  

Створення та 
супроводження 
комплексної системи 
захисту інформації  

Мінекономіки, 
Мінінфраструктури, 
Мінсоцполітики, МКІП, 
АРМА, Державне бюро 

забезпечення надійного функціонування комплексної системи 
захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних 
системах органів державної влади 
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Завдання Орієнтовні державні 
замовники Очікувані результати 

розслідувань, 
Держводагентство, 
Держгеокадастр, 
Держпродспоживслужба, 
Держстат, ДКА, 
Казначейство, НАДС, 
НКЦПФР, НСЗУ, Рахункова 
палата, Фонд державного 
майна 

Створення, розвиток та 
забезпечення 
функціонування 
інформаційних ресурсів 
органів державної влади 

Мінцифри, Мінекономіки, 
Мінінфраструктури, Мінфін, 
АРМА, 
Держатомрегулювання, 
Держпродспоживслужба, 
НАДС, Фонд державного 
майна 

створення, розвиток та забезпечення функціонування системи 
електронної взаємодії державних електронних інформаційних 
ресурсів 
створення, розвиток та забезпечення функціонування Єдиного 
державного веб-порталу відкритих даних 
створення, розвиток та забезпечення функціонування 
Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів 
створення, модернізація та розвиток, адміністрування і 
забезпечення функціонування модульної інформаційної 
системи “Цифрові рішення для громад” 
створення, адміністрування та модернізація каталогу 
цифрових рішень для органів місцевого самоврядування 
створення, розвиток та забезпечення функціонування 
Національної веб-платформи центрів надання 
адміністративних послуг 
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Завдання Орієнтовні державні 
замовники Очікувані результати 

створення, розвиток та забезпечення функціонування Єдиного 
державного веб-порталу цифрової освіти “Дія. Цифрова 
освіта” 
створення, розвиток та забезпечення функціонування 
платформи стану розвитку широкосмугового доступу до 
Інтернету 
створення, розвиток та забезпечення функціонування 
веб-порталу управління знаннями у сфері професійного 
навчання “Портал управління знаннями” 
створення, розвиток та забезпечення функціонування 
офіційних веб-сайтів органів влади 
створення та впровадження системи забезпечення 
мультимодальних вантажних перевезень, інтеграція з іншими 
системами та цифровізація процедур митного контролю та 
митного оформлення у портах України 
створення та впровадження системи електронного 
документообігу електронних товарно-транспортних накладних 
створення, розвиток та забезпечення функціонування системи 
отримання дозволів на польоти безпілотних літальних апаратів 
створення, розвиток та забезпечення функціонування 
автоматизованого сервісу проведення аеронавігаційних 
досліджень впливу об’єктів на безпеку польотів та роботу 
радіотехнічних приладів цивільної авіації 
модернізація Транспортного порталу електронних послуг 
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Завдання Орієнтовні державні 
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створення, розвиток та забезпечення функціонування системи 
оформлення єдиного електронного квитка 

Забезпечення 
функціонування 
центрального 
засвідчувального органу 

Мінцифри технічне та технологічне забезпечення виконання функцій 
центрального засвідчувального органу 
створення, модернізація та розвиток, адміністрування і 
забезпечення функціонування інформаційно-
телекомунікаційної системи центрального засвідчувального 
органу 

Забезпечення доступу до 
Інтернету для осіб з 
інвалідністю 
 

Мінцифри, Мінсоцполітики розробка та підтримка функціонування спеціального 
програмного забезпечення для задоволення потреб осіб з 
інвалідністю 
розробка шаблону офіційного веб-сайту органів місцевого 
самоврядування, операторів та провайдерів електронних 
комунікаційних послуг, адаптованого під потреби осіб з 
інвалідністю 
забезпечення осіб з інвалідністю термінальним обладнанням 
для доступу до Інтернету особам з інвалідністю 
підтримка програмного забезпечення, що здійснює моніторинг 
веб-доступності офіційних веб-сайтів органів державної влади  

Підвищення доступності 
широкосмугового доступу 
до Інтернету в сільській 
місцевості 
 

Мінцифри забезпечення доступності широкосмугового доступу до 
Інтернету в сільській місцевості 
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замовники Очікувані результати 

Розвиток мережі центрів 
надання адміністративних 
послуг 

Мінцифри, Мінреінтеграції забезпечення розвитку мережі центрів надання 
адміністративних послуг 
забезпечення функціонування центрів надання 
адміністративних послуг на території сервісних зон 
контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території у 
Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки 
Крим і м. Севастополя та виїзду з них 

Розвиток та впровадження 
технологій штучного 
інтелекту в Україні 

Мінцифри впровадження технологій штучного інтелекту в Україні 

Розвиток науково-освітніх 
мереж для забезпечення 
доступу до глобальних 
інформаційних ресурсів 
науковим, освітнім і 
державним установам 

МОН, Національна академія 
наук (за згодою) 

забезпечення широкосмугового доступу до засобів з обробки 
даних з високою пропускною та продуктивною здатністю для 
працівників сфери освіти та науки  

Розвиток засобів обробки 
даних Українського 
національного гріду 

МОН, Національна академія 
наук (за згодою) 

забезпечення доступу працівників сфери освіти та науки до 
мережі центрів обробки та зберігання дослідницьких даних з 
високою пропускною та продуктивною здатністю з 
використанням грід-технологій та хмарних технологій 

Створення 
обчислювального центру 
високої продуктивної 
здатності для розвитку 
інноваційних технологій 

МОН, Мінцифри, 
Національна академія наук 
(за згодою) 

забезпечення розробки нових технологій та використання 
світових інфраструктур обробки даних для розвитку 
інноваційних цифрових технологій 
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(в рамках проекту 
“Створення 
Президентського 
університету”), підтримки 
мережі центрів обробки 
даних та центрів надання 
інноваційних цифрових 
послуг 

Інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності, безпеки та оборони 
Створення та 
забезпечення розвитку 
систем інформаційно-
аналітичної підтримки 
виконання завдань 
розвитку державності, 
безпеки та оборони 

Апарат Верховної Ради 
України, Апарат Ради 
національної безпеки і 
оборони України, 
Секретаріат 
Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав 
людини, МВС, 
Мінветеранів, Міноборони, 
Мінцифри, АРМА, 
Державне бюро 
розслідувань, ДМС, ДСНС, 
Національне 
антикорупційне бюро, 
НАДС, НАЗК, НСЗУ, 
Управління державної 
охорони України, 

створення інформаційно-аналітичних систем Верховної Ради 
України, комплексних систем “Цифровий комітет” в залах 
засідань Верховної Ради України, інформаційно-
комунікаційної системи Секретаріату Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини 
розробка програмних модулів для програмного комплексу 
ведення  технологічної бази даних нормативно-правової 
інформації “Законодавство” 
технічне супроводження та розширення функціональних 
можливостей Єдиного державного реєстру ветеранів війни 
забезпечення впровадження та розвитку новітніх 
інформаційних технологій у сфері оборони 
модернізація автоматизованої інформаційно-комунікаційної 
системи “Оберіг” 
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замовники Очікувані результати 

Український інститут 
національної пам’яті, 
Центральна виборча комісія 

створення модуля онлайн-подачі документів для постановки 
транспорту на облік в територіальних центрах комплектування 
та соціальної підтримки 
створення, розвиток та забезпечення функціонування системи 
електронної взаємодії органів виконавчої влади 
створення, розвиток та забезпечення функціонування Єдиного 
державного вебпорталу електронних послуг 
створення, розвиток та забезпечення функціонування Єдиної 
онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з 
громадянами та інститутами громадянського суспільства 
інформаційно-комунікаційне забезпечення правоохоронних 
органів, діяльність яких пов’язана з боротьбою із злочинністю 
модифікація Єдиного державного демографічного реєстру та 
модернізація національної системи біометричної верифікації 
та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без 
громадянства 
створення, розвиток та забезпечення функціонування системи 
управління силами та засобами цивільного захисту для 
керування силами та засобами в територіальних органах 
ДСНС 
забезпечення інтеграції та інтероперабельності інформаційних 
систем та реєстрів органів виконавчої влади, діяльність яких 
спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України 
через Міністра внутрішніх справ 
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Завдання Орієнтовні державні 
замовники Очікувані результати 

забезпечення функціонування та захист даних у національних 
електронних інформаційних ресурсах, що перебувають у 
підпорядкуванні органів системи МВС (покращення доступу 
громадян до екстрених служб реагування; вдосконалення 
процесів обліку зброї; забезпечення ведення єдиного обліку 
осіб, які підозрюються, обвинувачуються в учиненні 
кримінальних правопорушень; ідентифікація та верифікація 
особи; побудова єдиного адресного простору та синхронізація 
даних реєстрів територіальних громад; планування та 
управління об’єднаними силами із забезпечення громадської 
безпеки та ліквідації надзвичайних ситуацій; посилення 
безпеки населення та захисту об’єктів забезпечення 
життєдіяльності міст, безпеки дорожнього руху) 
забезпечення формування та ведення Єдиного державного 
реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному 
провадженні 
забезпечення функціонування інформаційної системи у сфері 
виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено 
арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання 
необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, 
та/або з управління активами, на які накладено арешт у 
кримінальному провадженні чи у справі про визнання 
необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або 
які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за 
рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх 
необґрунтованими 
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Завдання Орієнтовні державні 
замовники Очікувані результати 

програмно-технічне супроводження Єдиного державного 
реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування; Єдиного державного 
реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру; Єдиного 
порталу повідомлень викривачів; Єдиного державного реєстру 
осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 
правопорушення 
розширення функціоналу та підтримка функціонування 
центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я 
розробка та впровадження спеціальної інформаційно-
комунікаційної платформи керування особовим складом у 
мирний час, особливий період та під час дії військового стану 
створення, модернізація, розвиток Інформаційно-аналітичного 
центру Управління державної охорони України 
створення, розвиток, впровадження та технічне 
супроводження нового Єдиного порталу вакансій державної 
служби, що включатиме автоматизовані процедури: 
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, 
проведення оцінювання професійних компетентностей 
кандидатів під час проходження конкурсу на зайняття посад 
державної служби, інтеграції з Єдиним державним 
вебпорталом електронних послуг, інтеграції з інформаційною 
системою управління людськими ресурсами в державних 
органах 
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Завдання Орієнтовні державні 
замовники Очікувані результати 

розвиток, впровадження та технічне супроводження 
інформаційної системи управління людськими ресурсами в 
державних органах 
розвиток інтернет-порталу “Віртуальний музей російської 
агресії” 
розробка автоматизованої інформаційно-аналітичної системи з 
організації виборів  

Створення та 
забезпечення розвитку 
автоматизованих систем 
інформаційно-
аналітичного 
забезпечення органів 
виконавчої влади 

МЗС, Державне бюро 
розслідувань, 
Державіаслужба, 
Держекспортконтроль, 
Держстат, Адміністрація 
Держспецзв’язку, ДМС, 
Координаційний центр з 
надання правової допомоги, 
НАДС, НСЗУ, Укравтодор, 
Укртрансбезпека, Фонд 
державного майна 

забезпечення розвитку та функціонування інформаційно-
аналітичних систем МЗС, Держекспортконтролю, ДМС, НСЗУ 
розвиток центральної бази даних електронної системи охорони 
здоров’я в частині інформаційної системи НСЗУ, необхідної 
для реалізації державних фінансових гарантій медичного 
обслуговування населення, а також забезпечення можливості 
створення, перегляду, обміну інформацією та документами 
між реєстрами, державними електронними інформаційними 
ресурсами, електронними медичними інформаційними 
системами 
створення та впровадження внутрішньої аналітично-довідкової 
системи Державного бюро розслідувань (друга черга) 
розвиток та забезпечення функціонування Єдиної 
інформаційної системи Державіаслужби  
модернізація Єдиної інформаційно-аналітичної системи 
фінансово-господарської діяльності органів державної 
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Завдання Орієнтовні державні 
замовники Очікувані результати 

статистики та системи електронної звітності органів державної 
статистики 
проведення дослідно-конструкторської роботи з модернізації 
інформаційно-комунікаційних систем “Контроль” та 
“Аналітик” 
проведення дослідно-конструкторської роботи з розроблення 
спеціального програмного забезпечення та мобільного 
робочого місця інспектора державного контролю 
проведення науково-дослідної роботи з розроблення форм 
стандартизованих опитувальних листів для здійснення 
незалежного аудиту 
проведення дослідно-конструкторської роботи щодо створення 
та впровадження сучасної лабораторії з питань інформаційної 
безпеки 
створення, розвиток функціональних можливостей 
спеціального програмного забезпечення “Комплексна 
інформаційно-аналітична система забезпечення надання 
безоплатної правової допомоги” 
технічна підтримка системи “Єдиний аналітичний реєстр 
Державних службовців України” 
забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної 
системи дорожнього господарства 
формування електронної версії архіву Фонду державного 
майна  
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Завдання Орієнтовні державні 
замовники Очікувані результати 

створення та впровадження інформаційної системи 
електронної пошти державних органів  

Модернізація 
загальнодержавної 
автоматизованої системи 
централізованого 
оповіщення та 
територіальних систем 
централізованого 
оповіщення 

МВС, ДСНС створення та модернізація загальнодержавної автоматизованої 
системи централізованого оповіщення 
створення та проведення реконструкції територіальних систем 
централізованого оповіщення 
 

Впровадження, 
модернізація, розвиток та 
забезпечення 
функціонування системи 
електронного 
документообігу 

Мінекономіки, Міненерго, 
Мінінфраструктури, 
Мінсоцполітики, 
Мінстратегпром, АРМА, 
Апарат Ради національної 
безпеки і оборони України, 
ДАРТ, Державіаслужба, 
Держатомрегулювання, 
Держводагентство, 
Держгеокадастр, 
Держенергоефективності, 
Держкомтелерадіо, 
Держмитслужба, Держпраці, 
Держпродспоживслужба, 
Держстат, Казначейство, 
ДРС, НАДС, Нацсоцслужба, 

створення, розвиток та забезпечення стабільності та надійності 
функціонування системи електронного документообігу 
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Завдання Орієнтовні державні 
замовники Очікувані результати 

Рахункова палата, 
Управління державної 
охорони України, 
Укрдержархів, 
Укрінфрапроект, 
Укртрансбезпека, Фонд 
державного майна 

Розроблення програмно-
технічного комплексу з 
функціями 
криптографічного захисту 
інформації для надання 
послуг мобільного 
захищеного доступу до 
державних інформаційних 
ресурсів та послуг 
захищеного мобільного 
зв’язку  

Адміністрація 
Держспецзв’язку 

створення програмно-технічного комплексу з функціями 
криптографічного захисту інформації для надання послуг 
мобільного захищеного доступу до державних інформаційних 
ресурсів та послуг захищеного мобільного зв’язку  
(другий етап) 

Забезпечення 
кіберзахисту критичної 
інформаційної 
інфраструктури 

Адміністрація 
Держспецзв’язку 

створення, забезпечення функціонування програмно-
апаратних та апаратно-програмних комплексів здійснення 
заходів державного контролю за станом захисту у 
кіберпросторі державних інформаційних ресурсів та 
інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, 
кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури 

Інформатизація процесів соціально-економічного розвитку 
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Завдання Орієнтовні державні 
замовники Очікувані результати 

Створення, модернізація 
та розвиток систем 
інформаційно-аналітичної 
підтримки прийняття 
рішень з управління 
соціально-економічним 
розвитком країни і 
розвитком ринкових 
відносин 

Мінекономіки, 
Мінінфраструктури, 
Мінцифри, ДАРТ, 
Держпродспоживслужба, 
Держстат, ДРС 

технічне супроводження та розширення функціональних 
можливостей сервісів національної інформаційної системи 
державного ринкового нагляду та системи оперативного 
взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний 
ризик 
технічне супроводження мобільного додатка “Купуй 
безпечне” 
технічне супроводження ІТ-платформи “Державний 
інформаційно-сервісний портал “Торговельний захист 
України” 
створення Єдиної державної електронної системи дозвільних 
документів 
розробка та забезпечення функціонування державного веб-
порталу правового режиму Дія Сіті та реєстру резидентів 
Дія Сіті 
розвиток інформаційно-комунікаційної системи 
прикордонного контролю для збору статистичних даних 
створення, розвиток та забезпечення функціонування 
електронної бази даних про технічні характеристики 
національних та місцевих автомобільних доріг України 
створення, розвиток та забезпечення функціонування системи 
управління інфраструктурними будівельними проектами 
створення, розвиток та забезпечення функціонування системи 
управління інфраструктурними проектами 
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Завдання Орієнтовні державні 
замовники Очікувані результати 

створення автоматизованої системи для збору та оброблення 
даних Всеукраїнського перепису населення 
запровадження вибіркового обстеження “Статистика доходів і 
умов життя” 
створення системи статистичних метаданих та 
автоматизованої підсистеми якості статистичних метаданих, 
гармонізованої з урахуванням європейського стандарту — 
Єдиної інтегрованої структури статистичних метаданих 
створення та удосконалення технологій обробки результатів 
державних статистичних спостережень та формування 
вибіркових сукупностей 
створення, адміністрування і супроводження Інтегрованої 
автоматизованої системи державного нагляду (контролю) 

Підвищення доступності 
широкосмугового доступу 
до Інтернету в сільській 
місцевості 

Мінцифри підвищення доступності широкосмугового доступу до 
Інтернету у сільській місцевості шляхом підключення до 
широкосмугового доступу до Інтернету закладів соціальної 
інфраструктури, розташованих у сільській місцевості 

Цифровізація у сфері 
архівної справи, 
діловодства та створення і 
функціонування 
державної системи 
страхового фонду 
документації 

Укрдержархів цифровізація страхового фонду документації для оперативного 
забезпечення спецкористувачів документацією 
мобілізаційного та оборонного призначення 
створення, модернізація та розвиток відомчої інформаційно-
комунікаційної системи ЕЛАРСИС, призначеної для 
приймання-передавання електронних документів 
Національного архівного фонду на постійне зберігання 
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замовники Очікувані результати 

створення інформаційно-комунікаційної системи “Архівні 
фонди України”, що включає веб-сервіс “Шукаємо в архівах” 

Інформатизація фінансової та грошової системи, державного фінансово-економічного контролю 
Створення, розвиток та 
забезпечення 
функціонування 
автоматизованих 
інформаційно-
аналітичних систем 
фінансових органів 

Мінфін, Держмитслужба, 
Казначейство, ДПС, 
НКЦПФР, Рахункова палата 

забезпечення функціонування та вдосконалення інформаційно-
аналітичних систем Мінфіну (автоматизована інформаційна 
система “Прозорий бюджет”, Єдиного веб-порталу 
використання публічних коштів, програмного забезпечення 
“Публічні реєстри”, автоматизована інформаційна система 
“Держбюджет”, програмного забезпечення “Інформаційно- 
аналітична система управління плануванням та виконанням 
місцевих бюджетів “LOGICA”, комп’ютерної програми 
“Інформаційно-аналітична платформа електронної верифікації 
та моніторингу”) 
забезпечення функціонування та вдосконалення інформаційно-
аналітичних систем органів Держмитслужби 
забезпечення функціонування та вдосконалення (модернізація) 
апаратно-програмних комплексів, інформаційно-
комунікаційних систем Казначейства, оновлення парку 
персональних комп’ютерів та периферійного обладнання 
забезпечення функціонування та вдосконалення 
автоматизованої інформаційно-аналітичної системи ДПС 
(інформаційно-телекомунікаційна система “Податковий блок”, 
інформаційно-телекомунікаційна система “Єдине вікно 
подання електронної звітності”, інформаційно-
телекомунікаційна система “Управління документами”, 
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інформаційно-телекомунікаційна система “Офіційний веб-
портал”, інформаційно-телекомунікаційна система 
“Електронний кабінет”, інформаційно-телекомунікаційна 
система “Електронний доперевірочний аналіз”, “ДПС-Про” 
інформаційно-телекомунікаційна система “Фінанси і 
персонал”, інформаційно-телекомунікаційна 
система “Міжнародний автоматичний обмін інформацією”) 
запровадження системи “Електронна акцизна марка та 
маркування товарів” 
забезпечення функціонування та вдосконалення інформаційно-
аналітичних систем НКЦПФР 
забезпечення функціонування та вдосконалення інформаційно-
аналітичних систем Рахункової палати 

Модернізація та 
забезпечення 
функціонування та 
модернізація єдиної 
інформаційної системи у 
сфері запобігання та 
протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню 
тероризму та 
фінансуванню 

Держфінмоніторинг  забезпечення безперебійної роботи єдиної інформаційної 
системи як основного механізму функціонування національної 
системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення відповідно до міжнародних стандартів 
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розповсюдження зброї 
масового знищення 
Модернізація системи 
управління державними 
фінансами 

Держаудитслужба, 
Казначейство, НКЦПФР 

розробка та впровадження інтегрованої автоматизованої 
системи підтримки прийняття рішень органу державного 
фінансового контролю “е-аудитор” 
інформаційне, інформаційно-аналітичне та технічне 
забезпечення модернізації системи управління державними 
фінансами 
забезпечення функціонування Центру збору фінансової 
звітності 
адаптація інформаційно-комунікаційних систем НКЦПФР з 
Єдиним державним вебпорталом електронних послуг з метою 
забезпечення отримання послуг в електронному виді 

Інформатизація соціальної сфери 
Забезпечення ефективного 
функціонування 
інформаційної системи 
управління в сфері 
соціального захисту 
населення  

Мінсоцполітики, 
Нацсоцслужба 

створення, розвиток та забезпечення функціонування Єдиної 
інформаційної системи соціальної сфери 
створення і розвиток інформаційно-комунікаційних систем 
соціальної сфери 
модернізація та оновлення матеріально-технічної бази органів 
соціальної сфери 
забезпечення функціонування центрів обробки даних 
Мінсоцполітики 

Інформатизація в галузі екології та використання природних ресурсів 
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Створення та розвиток 
інформаційно-
аналітичних систем  
в галузі екології та 
використання природних 
ресурсів 

Міндовкілля, 
Держводагентство, 
Держлісагентство 
 

створення, розвиток і модернізація багатомодульної 
інформаційно-комунікаційної системи “Єдина екологічна 
платформа “ЕкоСистема” 
впровадження централізованої комплексної інформаційно-
аналітичної системи управління фінансово-господарською 
діяльністю Держводагентства 

Інформатизація у сфері науки, освіти і культури 
Створення, модернізація 
Єдиної міжвідомчої 
інформаційної системи 
щодо набору іноземних 
вступників до закладів 
вищої освіти 

МОН  модернізована Єдина міжвідомча інформаційна система щодо 
набору іноземних вступників до закладів вищої освіти 

Доопрацювання 
автоматизованого 
інформаційного 
комплексу освітнього 
менеджменту 

МОН створення модулів збору та обробки індивідуальних даних 
педагогічних працівників та вихованців закладів дошкільної 
освіти, автоматизації обліку дітей дошкільного, шкільного віку 
та учнів, зарахування, відрахування та переведення учнів, 
звітності закладів позашкільної освіти, розвиток безоплатних 
державних електронних щоденників та журналів 

Створення, розвиток та 
забезпечення 
функціонування 
автоматизованих 
інформаційно-
аналітичних систем у 

Мінмолодьспорт створення, забезпечення функціонування та вдосконалення 
інформаційно-аналітичних систем Мінмолодьспорту 
створення медичної інформаційної системи для 
адміністрування спортивної медицини 
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молодіжній сфері, сферах 
фізичної культури і 
спорту, національно-
патріотичного виховання 
Розробка інформаційного 
комплексу менеджменту у 
сфері культури та 
інформаційної політики 

МКІП 
 

оцифрування партитур українських композиторів, формування 
нотної спадщини українських композиторів з метою 
задоволення потреб вітчизняних та закордонних виконавців 
музики 
розширення функціональних можливостей Реєстру 
Національного переліку елементів нематеріальної культурної 
спадщини України в частині формування заявок щодо 
включення елементів нематеріальної культурної спадщини до 
переліку, цифровізація діяльності Експертної ради з питань 
нематеріальної культурної спадщини, автоматизація процесу 
внесення елементів нематеріальної культурної спадщини до 
переліків ЮНЕСКО 
цифровізація інфраструктури музеїв, створення реєстру 
народних художніх промислів, інформаційної системи для 
музейного фонду України 
створення електронної бази даних методичних документів 
навчально-методичної літератури для викладачів закладів 
освіти та автоматизація присудження та отримання галузевих 
премій, стипендій, грантів 
створення мобільного додатка з вивчення української мови 
“Моя мова” 
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Створення системи 
інформаційно-
аналітичного моніторингу 
культурних процесів в 
українському суспільстві 
 

Український інститут 
національної пам’яті 

забезпечення функціонування та наповнення веб-сторінки 
“Архів усної історії” 

Створення, розвиток та 
забезпечення 
функціонування 
автоматизованих 
інформаційно-
аналітичних систем у 
сфері національної 
пам’яті Українського 
народу 

Український інститут 
національної пам’яті 

створення, модернізація, розвиток, адміністрування та 
забезпечення функціонування інформаційно-аналітичних 
систем для відновлення та збереження національної пам’яті 
Українського народу 

Забезпечення розвитку 
багатомовного 
туристичного порталу 
України 

ДАРТ створення реєстру туристичної діяльності та туристичного 
веб-порталу для систематизації даних про туристичну 
привабливість і потенціал України  

Створення платформи 
комплексного навчання 
реалізації проектів 
цифрової трансформації 

Мінцифри створення, модернізація, розвиток, адміністрування та 
забезпечення функціонування спеціалізованої навчальної 
програми та платформи комплексного навчання реалізації 
проектів цифрової трансформації для державних службовців, 
працівників державних установ і підприємств та органів 
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місцевого самоврядування, які займаються цифровізацією та 
цифровою трансформацією 

Створення, розвиток та 
забезпечення 
функціонування 
інформаційної системи 
зовнішнього оцінювання і 
самооцінювання освітніх 
та управлінських процесів 
у закладах освіти 

Державна служба якості 
освіти 

створення, розвиток, адміністрування та забезпечення 
функціонування інформаційної системи зовнішнього 
оцінювання та самооцінювання освітніх та управлінських 
процесів у закладах освіти. Впровадження відповідної 
інформаційної системи дозволить закладам освіти покращити 
та спростити процес самооцінювання власної освітньої 
діяльності, а також цифровізувати процедури, пов’язані із 
зовнішнім оцінюванням освітніх і управлінських процесів та 
функціонуванням внутрішньої системи забезпечення якості 
освіти у закладах освіти 

Цифрова трансформація в 
сфері науки  

МОН, Мінцифри, 
Національна академія наук 
(за згодою) 
 

забезпечення розвитку фундаментальної науки, інтеграція до 
світового дослідницького простору, підвищення якості 
наукових досліджень, зменшення дублювання досліджень та 
забезпечення відтворюваності дослідницьких даних 

Підготовка фахівців з 
нових дисциплін: вчених з 
досліджень даних,  
ІТ-фахівців з підтримки та 
управління розподіленими 
дослідницькими 
інфраструктурами  

МОН, Мінцифри, 
Національна академія наук 
(за згодою) 

забезпечення розвитку дослідницьких інфраструктур для 
наукових досліджень та онлайн-обміну дослідницькими 
даними 
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Впровадження 
міжнародних стандартів 
щодо управління, 
інформаційної безпеки та 
захисту інформації 

МОН, Національна академія 
наук (за згодою), 
Адміністрація 
Держспецзв’язку 

забезпечення впровадження стандартів ISO 20000, ISO 27001 у 
сфері управління дослідницькими інфраструктурами та 
захисту інформації у сфері досліджень 

 
Міжнародне співробітництво 

Реалізація проектів 
міжнародної технічної 
допомоги у секторах 
електронного урядування, 
розвитку 
адміністративних послуг, 
цифровізації  

Верховна Рада України, 
Кабінет Міністрів України, 
Апарат Ради національної 
безпеки і оборони України, 
МВС, Мінекономіки, 
Мінінфраструктури, 
Міндовкілля, МОЗ, 
Мінреінтеграції, Мінрегіон, 
Мінсоцполітики, Мінцифри, 
Мін’юст, Держводагентство, 
Держлікслужба, 
Держмитслужба, 
Держпродспоживслужба, 
Адміністрація 
Держспецзв’язку, Державна 
служба якості освіти, ДРС, 
НАДС, Національне 
агентство запобігання 
корупції, Національна 

реалізація проектів міжнародної технічної допомоги за 
підтримки країн-партнерів з розвитку, що реалізуються в 
Україні, зокрема: 
прозорість та підзвітність в державному управлінні та 
послугах (TAPAS); 
підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні 
“ВзаємоДія”; 
супровід урядових реформ в Україні (SURGe); 
мобільні центри надання адміністративних послуг для 
постраждалого від конфлікту населення Східної України; 
електронне урядування для підзвітності влади та участі 
громади (EGAP); 
кібербезпека критично важливої інфраструктури України; 
швейцарсько-український проект DECIDE — “Децентралізація 
для розвитку демократичної освіти”; 
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гвардія, Національна 
поліція, НКЦПФР, НСЗУ, 
СБУ (за згодою), 
Укравтодор, Фонд 
державного майна,  
облдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування, державні 
підприємства, заклади вищої 
освіти, громадські 
організації 

цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації 
державних послуг в Україні; 
створення системи управління інформацією у сфері 
протимінної діяльності 

Законодавче забезпечення 
зняття бар’єрів для 
співпраці, безоплатного 
використання та доступу 
до міжнародних 
розподілених 
дослідницьких 
інфраструктур 

МОН, Національна академія 
наук (за згодою), Мінцифри, 
МЗС 

забезпечення обміну знаннями, дослідницькими даними, 
впровадження принципів відкритої науки, управління даними 
досліджень на принципах можливості пошуку, доступності, 
сумісності, можливості повторного використання, для 
підвищення конкурентоспроможності українських вчених та 
залучення малого та середнього бізнесу до впровадження 
інноваційних технологій 
 

Реалізація проектів 
шляхом підтримки 
Рамкової програми 
Європейського Союзу з 
досліджень та інновацій 
“Горизонт Європа”  

МОН, Національна академія 
наук (за згодою), Мінцифри, 
МЗС 

забезпечення доступу до Європейського дослідницького 
простору, зокрема до Європейських хмарних технологій у 
сфері науки, співпраця із Європейським спільним 
підприємством з високопродуктивних обчислень  
побудова інфраструктури для розвитку штучного інтелекту та 
робототехніки 
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Завдання Орієнтовні державні 
замовники Очікувані результати 

Інформатизація системи правосуддя 
Ефективне 
функціонування 
інформаційної системи 
правосуддя 

Вищий антикорупційний 
суд, Вища рада правосуддя, 
ДСА  

розробка, впровадження та супроводження модулів та 
підсистем Єдиної судової інформаційно-комунікаційної 
системи 
супроводження, технічна підтримка та оновлення апаратно-
програмної бази органів правосуддя 

Реалізація регіональних програм інформатизації та програм інформатизації органів місцевого самоврядування 
Реалізація регіональних 
програм інформатизації 

обласні, Київська міська 
держадміністрації 

впровадження, масштабування та забезпечення стабільної 
роботи систем електронного документообігу 
створення, модернізація та оновлення програмно-апаратних 
засобів інформаційно-комунікаційних систем 
створення обласних ситуаційних центрів 
заходи з інформатизації освіти, медицини, соціальної та 
культурної сфери 

Реалізація програм 
інформатизації органів 
місцевого самоврядування 

сільські, селищні, міські 
ради, районні та обласні 
ради  

здійснення заходів, визначених програмами інформатизації та 
цифровізації, прийнятими сільськими, селищними, міськими 
радами, районними та обласними радами 

____________________ 


	____________________

