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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про Національну програму
інформатизації»
________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести до Закону України «Про Національну програму
інформатизації» (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 27-28, ст.181)
наступні зміни:
1. Частину першу статті 1 після абзацу четвертого доповнити новими
абзацами такого змісту:
«електронна демократія - форма суспільних відносин, за якої
громадяни та організації залучаються до державотворення та державного
управління, а також до місцевого самоуправління шляхом широкого
застосування інформаційно-комунікаційних технологій (далі - е-демократія);
електронна комерція - форма торгівлі товарами та послугами за
допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, що включає всі
фінансові та торгові трансакції, які проводяться за допомогою інформаційнокомунікаційних технологій, та бізнес-процеси, пов’язані з проведенням таких
трансакцій (далі - е-комерція);
електронна культура - форма культури, яка передбачає стимулювання
та мотивування поширення здобутків у сфері культури за допомогою
інформаційно-комунікаційних технологій (далі - е-культура);

електронна медицина - діяльність з використанням електронних
інформаційних ресурсів у сфері охорони здоров’я та забезпечення
оперативного доступу медичних працівників та пацієнтів до них (далі е-медицина);
електронна освіта - форма отримання освіти, що здобувається з
використанням виключно інформаційно-комунікаційних технологій (далі е-освіта);
електронна послуга - адміністративна та інша публічна послуга, що
надається суб’єкту звернення в електронній формі за допомогою засобів
інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних
систем (далі - е-послуга);
електронне урядування - форма організації державного управління, яка
сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування з
використанням
інформаційно-телекомунікаційних
технологій
для
формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб
громадян;
завдання інформатизації - комплекс проектів інформатизації,
взаємопов'язаних і взаємопогоджених за термінами реалізації, складом
виконавців та спрямованих на досягнення конкретних цілей»
2. Абзац шостий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«інформатизація - це сукупність взаємопов'язаних організаційних,
правових,
політичних,
соціально-економічних,
науково-технічних,
виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для забезпечення
розвитку інформаційного суспільства, потреб і вільного розвитку
особистості, реалізації прав громадян, підвищення ефективності державного
управління на основі побудови, розвитку, використання сучасних
інформаційних систем, телекомунікаційних мереж, інформаційних ресурсів
та інформаційних технологій.»
3. У абзаці восьмому частини першої статті 1 слова «джерел
інформації» замінити словами «інформаційних ресурсів»
4. Абзац десятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«інформаційний ресурс - систематизована інформація або знання, що
мають цінність у певній предметній області і можуть бути використані
людиною в своїй діяльності для досягнення певної мети та розміщені у
інформаційних системах (базах та банках даних тощо).»

5. Абзац тринадцятий та чотирнадцятий частини першої статті 1
виключити.
6. Абзац п’ятнадцятий частини першої статті 1 після слова «створення»
доповнити словами «(модернізацію, супроводження)»
7. Абзац шістнадцятий частини першої статті 1 виключити.
8. Частину першу статті 1 після абзацу шістнадцятого доповнити
новими абзацами такого змісту:
«система хмарних обчислень - система, в якій реалізується модель
забезпечення доступу на вимогу до спільної сукупності динамічно
розподілюваних налаштовуваних обчислювальних ресурсів (включаючи
внутрішньосистемні мережі, сервери, сховища даних, прикладні програми та
послуги), що можуть бути оперативно надані і вивільнені, через глобальні
мережі передачі даних із мінімальними управлінськими заходами та/або
мінімальною взаємодією з надавачем хмарних послуг;
цифрова економіка - форма економічних відносин у сфері виробництва,
розподілу, обміну та споживання товарів, робіт і послуг, наданих в
електронному вигляді за допомогою інформаційно-комунікаційних
технологій (далі - ц-економіка);
цифрова інфраструктура — сукупність різноманітних інформаційних
(автоматизованих) систем, інформаційних ресурсів, телекомунікаційних
мереж і каналів передачі даних, засобів комунікацій і управління
інформаційними потоками;
цифровий ринок - єдині правила для вільного поширення е-послуг в
єдиному просторі онлайн-платежів, розвитку бізнесу, захисту споживачів в
кіберпросторі»
9. Частину першу статті 2 викласти в такій редакції:
«Національна програма інформатизації визначає пріоритетні напрямки
та стратегію розв'язання проблеми забезпечення інфраструктурних потреб
розвитку інформаційного суспільства, формування і використання
національних електронних інформаційних ресурсів, впровадження сучасних
інформаційно-телекомунікаційних технологій для підтримки органів
державної влади і місцевого самоврядування, соціально-економічної,
екологічної, науково-технічної, оборонної, національно-культурної та іншої
діяльності у сферах загальнодержавного значення.»

10. Частину другу статті 2 викласти в такій редакції:
«Національна програма інформатизації включає:
пріоритетні напрямки Національної програми інформатизації;
сукупність завдань (проектів) Національної програми інформатизації;
галузеві програми та проекти інформатизації;
регіональні програми та проекти інформатизації;
програми
та
проекти
інформатизації
органів
місцевого
самоврядування»
11. Частину третю статті 2 викласти в такій редакції:
«Національна програма інформатизації формується виходячи з
довгострокових пріоритетів соціально-економічного, науково-технічного,
національно-культурного розвитку країни з урахуванням світових напрямів
розвитку та досягнень у сфері інформатизації і спрямована на розв'язання
найважливіших проблем розвитку інформаційного суспільства (забезпечення
розвитку е-освіти, науки, е-культури, е-медицини, охорони довкілля)
підвищення ефективності та результативності державного управління,
національної безпеки та оборони держави, демократизації суспільства та
створення умов для інтеграції України у світовий інформаційний простір,
європейський цифровий ринок.»
12. Частину четверту статті 2 після слова «спрямованих» доповнити
словами «на розвиток інформаційного суспільства та»
13. Частину п’яту статті 2 викласти в такій редакції:
«Програми та проекти (або їх частини), які спрямовані на розвиток
інформаційного суспільства шляхом створення та інтеграції інформаційних
систем,
телекомунікаційних
мереж,
інформаційних
ресурсів
та
інформаційних
технологій
чи
передбачають
придбання
засобів
інформатизації з метою забезпечення ефективного функціонування органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, що
утримуються за рахунок бюджетних коштів, виконуються як складові
частини Національної програми інформатизації, якщо інше не передбачено
законодавством.»
14. У частині першій статті 3 слова «регулювання процесу формування
та виконання цієї Програми та окремих її завдань (проектів)» замінити
словами «державного управління у сфері інформатизації та забезпечення
процесу формування і виконання цієї Програми»

15. Частину другу статті 3 після слів «нормативно-правових актів»
доповнити словами «які визначають засади формування та виконання
державної політики у сфері інформатизації»
16. Частину другу статті 4 викласти в такій редакції:
«До суб'єктів, які беруть участь у відносинах, що регулюються цим
Законом, належать:
Генеральний
державний
замовник
Національної
програми
інформатизації;
керівник Національної програми інформатизації;
міжгалузева рада з питань розвитку електронного урядування;
державні замовники складових та окремих завдань (проектів)
Національної програми інформатизації;
керівники складових Національної програми інформатизації;
виконавці окремих завдань (проектів) Національної програми
інформатизації;
організатори та виконавці державної експертизи завдань та проектів
Національної програми інформатизації;
користувачі інформаційних систем і засобів інформатизації, створених
в результаті виконання завдань (проектів) Національної програми
інформатизації»
17. Частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
«Головною метою Національної програми інформатизації є створення
необхідних умов для забезпечення розвитку інформаційного суспільства,
широких можливостей для задоволення інформаційних потреб та реалізації
прав громадян на основі своєчасної, достовірної та повної інформації,
підвищення
ефективності
державного
управління,
забезпечення
інформаційної безпеки держави шляхом побудови, розвитку, інтеграції та
використання сучасних інформаційних систем, телекомунікаційних мереж,
інформаційних ресурсів та інформаційних технологій»
18. Частину другу статті 5 викласти в такій редакції:
«Програма спрямована на вирішення таких основних завдань:
формування
правових,
організаційних,
науково-технічних,
економічних, фінансових, методичних та гуманітарних передумов розвитку
інформатизації, спрямованої на створення ефективної цифрової
інфраструктури;
застосування та розвиток сучасних інформаційно-телекомунікаційних
технологій у відповідних сферах суспільного життя України;

формування системи національних інформаційних ресурсів;
подолання цифрової нерівності;
прискорення процесу розроблення та впровадження сучасних
інформаційно-телекомунікаційних технологій у державне управління,
охорону здоров’я, культуру, освіту, науку, охорону навколишнього
природного середовища, бізнес тощо;
створення загальнодержавної мережі інформаційного забезпечення
науки, освіти, культури, охорони здоров'я тощо;
підвищення якості та доступності електронних послуг, спрощення
процедур їх надання і скорочення відповідних витрат, деперсоніфікація
надання електронних послуг як інструмент зниження рівня корупції;
організація інформаційної взаємодії органів державної влади та
органів місцевого самоврядування на базі електронного документообігу з
використанням електронного цифрового підпису;
створення загальнодержавних систем інформаційно-аналітичної
підтримки діяльності державних органів та органів місцевого
самоврядування;
створення, впровадження та розвиток внутрішньовідомчих систем
електронного документообігу;
підвищення ефективності вітчизняного виробництва на основі
широкого використання інформаційних технологій;
формування та підтримка ринку інформаційних продуктів і послуг;
інтеграція України у світовий інформаційний простір»
19. Частину першу статті 6 викласти в такій редакції:
«Державні органи, в межах їх компетенції, здійснюють такі функції у
процесі інформатизації:
обстеження існуючих алгоритмів функціонування, зміну діючих
стандартів, норм і правил функціонування з метою ефективного
впровадження сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій у
відповідні сфери державного управління, суспільства, життєдіяльності
громадян на основі відкритих даних;
захист авторського права на комп’ютерні програми, створені для
потреб інформатизації та особистої інформації;
встановлення стандартів, норм і правил використання засобів
інформатизації з урахуванням тенденцій розвитку інформаційнотелекомунікаційних технологій, їх ефективного функціонування та потреб
інформаційного суспільства;
забезпечення віддаленого доступу громадян та їх об'єднань до
інформації державних органів та органів місцевого самоврядування, а також
до інших джерел інформації;
впровадження інструментів надання е-послуг;
впровадження інструментів е-демократії;

визначення пріоритетних напрямів інформатизації з метою подальшої її
підтримки шляхом державного фінансування та пільгового оподаткування
інноваційних завдань (проектів) інформатизації;
інформатизацію науки, освіти, культури, охорони довкілля та здоров'я
людини, державного управління, національної безпеки та оборони держави,
пріоритетних галузей економіки;
підтримку вітчизняного виробництва програмних і технічних засобів
інформатизації;
підтримку фундаментальних наукових досліджень для розроблення
швидкісних математичних і технічних засобів обробки інформації;
забезпечення підготовки спеціалістів з питань інформатизації та
інформаційних технологій;
організацію
сертифікації
програмних
і
технічних
засобів
інформатизації;
державне
регулювання
цін
і
тарифів
на
використання
телекомунікаційних та комп'ютерних мереж для потреб інформатизації у
бюджетній сфері;
забезпечення захисту інформації, у тому числі персональних даних»
20. Частину першу статті 7 після слова «України» доповнити словами
«Програми дій Кабінету Міністрів України»
21. Статтю 8 викласти в такій редакції:
«Стаття
інформатизації

8.

Пріоритетні

напрямки

Національної

програми

Пріоритетні напрямки Національної програми інформатизації
включають стратегічні цілі інформатизації, її основні принципи, напрямки,
очікувані наслідки реалізації цієї Програми та формуються центральним
органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах
інформатизації, електронного урядування, формування і використання
національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного
суспільства, і визначаються постановою Кабінету Міністрів України за
поданням Генерального державного замовника Національної програми
інформатизації, а також у відповідних актах Президента України, Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України та центрального органу
управління у сфері інформатизації - Генерального державного замовника
Національної програми інформатизації.
Пріоритетні напрямки Національної програми інформатизації є
невід'ємною частиною Національної програми інформатизації та включають
проблемні питання в галузі інформатизації, шляхи та механізми їх
вирішення.»

22. Статтю 9 викласти в такій редакції:
«Стаття 9. Порядок подання та затвердження Національної програми
інформатизації
Кабінет Міністрів України:
щорічно затверджує за поданням Генерального державного замовника
перелік завдань (проектів) Національної програми інформатизації на
наступний бюджетний рік, їх державних замовників та обсяги фінансування в
межах відповідних бюджетних призначень та подає на розгляд Верховної
Ради України;
один раз на три роки подає на розгляд Верховної Ради України
доповідь Генерального державного замовника про поточний стан та
перспективи розвитку інформатизації в Україні;
один раз на три роки подає на затвердження до Верховної Ради України
проект Національної програми інформатизації на наступні три роки;
затверджує за поданням Генерального державного
пріоритетні напрямки Національної програми інформатизації»

замовника

23. У частині другій статті 10 слова «визначений Президентом
України» замінити словами «визначений Кабінетом Міністрів України, який
реалізує державну політику у сферах інформатизації, електронного
урядування, формування і використання національних електронних
інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства»
24. Частину третю статті 10 викласти в такій редакції:
«Державними замовниками окремих завдань (проектів) Національної
програми інформатизації можуть бути Апарат Верховної Ради України,
Адміністрація Президента України, Секретаріат Кабінету Міністрів України,
державні органи та органи місцевого самоврядування, органи судової влади,
органи прокуратури, Національна Академія наук України. Державних
замовників окремих завдань (проектів) затверджує Кабінет Міністрів України
за поданням Генерального державного замовника».
25. У частині четвертій статті 10 слова «на конкурсних засадах»
замінити словами «відповідно до законодавства про публічні закупівлі»
26. Абзац четвертий частини другої статті 11 викласти в такій редакції:

«формування переліку завдань (проектів) Національної програми
інформатизації, їх державних замовників один раз на три роки на наступні
три роки»
27. Абзац п’ятий частини другої статті 11 викласти в такій редакції:
«формування переліку завдань (проектів) Національної програми
інформатизації на наступний бюджетний рік, їх державних замовників та
обсяги фінансування в межах відповідних бюджетних призначень»
28. Абзац сьомий частини другої статті 11 виключити.
29. У абзаці восьмому частини другої статті 11 слова «(робіт) з
інформатизації» замінити словами «(проектів) Національної програми
інформатизації, які виконуються в рамках відповідної бюджетної програми».
30. Абзац дев’ятий частини другої статті 11 викласти в такій редакції:
«організація державної експертизи пропозицій та завдань (проектів)
Національної програми інформатизації, окремих завдань (проектів)
Національної програми інформатизації та Програми в цілому»
31. Статтю 13 викласти в такій редакції:
«Формування комплексу взаємопов'язаних завдань Національної
програми інформатизації проводиться згідно із законодавством України та
організовується Генеральним державним замовником за пропозиціями
відповідних державних замовників.
Відбір завдань (проектів) на етапі формування Національної програми
інформатизації
проводиться
Генеральним
державним
замовником
Національної програми інформатизації за результатами державної
експертизи завдань та проектів Національної програми інформатизації, за
винятком завдань (проектів), пов'язаних з національною безпекою та
обороною держави.
На етапі формування Національної програми інформатизації державні
замовники подають на погодження Генеральному державному замовникові
пропозиції завдань (проектів) до Національної програми інформатизації на
наступний бюджетний рік та один раз на три роки на наступні три роки, які
виконуються за окремими бюджетними програмами.
На етапі виконання Національної програми інформатизації державні
замовники подають Генеральному державному замовникові на погодження
проекти завдань (проектів) Національної програми інформатизації.

Завдання Національної програми інформатизації включає технікоекономічне обґрунтування завдання, затверджене державним замовником
технічне завдання на виконання завдання, проект договору на виконання
завдання.
Державні замовники визначають виконавців погоджених Генеральним
державним замовником завдань (проектів) Національної програми
інформатизації. При підготовці тендерної документації державними
замовниками враховуються рекомендації Генерального державного
замовника в частині технічних, якісних та кількісних характеристик предмета
закупівлі.
На етапах формування та виконання Національної програми
інформатизації Генеральний державний замовник організовує проведення
державної експертизи пропозицій завдань (проектів) до Національної
програми інформатизації державних замовників та завдань (проектів)
Національної програми інформатизації відповідно.
На етапах формування та виконання завдань (проектів) інформатизації,
які виконуються в інтересах кількох органів виконавчої влади або мають
загальнонаціональний масштаб, Генеральний державний замовник
організовує їх обговорення міжгалузевою радою з питань розвитку
електронного урядування.
Порядок формування та виконання окремих завдань (проектів)
Національної програми інформатизації визначається Положенням про
формування та виконання Національної програми інформатизації, що
затверджується Кабінетом Міністрів України.»
32. Статтю 14 викласти в такій редакції:
«Стаття 14. Державна експертиза
Національної програми інформатизації
інформатизації

окремих завдань
та Національної

(проектів)
програми

Державна експертиза концепцій галузевих та регіональних програм
інформатизації, пропозицій завдань (проектів) до Національної програми
інформатизації та завдань (проектів) Національної програми інформатизації
проводиться згідно із законодавством України і організовується державними
замовниками цих завдань (проектів) та Генеральним державним замовником.
Порядок проведення державної експертизи Національної програми
інформатизації в цілому, її складових та окремих завдань (проектів)
затверджується Кабінетом Міністрів України»

33. Частину першу статті 15 замінити новою частиною такого змісту:
«Виконавці окремих завдань (проектів) Національної програми
інформатизації визначаються державними замовниками відповідно до
законодавства про публічні закупівлі.»
34. Частину другу статті 15 після слова «власності» доповнити словами
«фізичні особи-підприємці»
35. Частину третю статті 15 виключити.
36. Статтю 16 виключити.
37. У частині першій статті 17 слова «Міністерство чи інший
центральний орган виконавчої влади» замінити словами «Державний
замовник».
38. Частину другу статті 17 викласти в такій редакції:
«За поданням Генерального державного замовника Національної
програми інформатизації Кабінет Міністрів України може зупинити
виконання галузевої програми (проекту) інформатизації у разі, якщо за
результатами державної експертизи:
вона повністю або частково повторює інші програми;
не відповідає державним стандартам, нормам та правилам у сфері
інформатизації;
має необґрунтовану вартість;
втратила актуальність».
39. Статтю 19 викласти в такій редакції:
«Стаття 19. Програми та проекти інформатизації органів місцевого
самоврядування та територіальних громад
Програми та проекти інформатизації органів місцевого самоврядування
та територіальних громад формуються у відповідності з пріоритетними
напрямками Національної програми інформатизації.
Відбір виконавців для програм та проектів інформатизації органів
місцевого самоврядування проводиться відповідно до вимог статті 15 цього
Закону.
Органи місцевого самоврядування та територіальних громад звітують
перед Генеральним державним замовником про виконання програм та
проектів інформатизації.»

40. Статтю 20 виключити.
41. Статтю 21 після слова «виконання» доповнити словами «завдань
(проектів)»
42. Частину першу статті 21 після слова «виконання» доповнити
словами «завдань (проектів)»
43. Статтю 22 викласти в такій редакції:
«Стаття 22. Права та обов'язки Генерального державного замовника та
державних замовників щодо формування та виконання Національної
програми інформатизації
Генеральний державний замовник має право:
здійснювати нагляд і контроль за формуванням та виконанням
Національної програми інформатизації;
подавати Кабінету Міністрів України обґрунтування щодо припинення
виконання
окремих
завдань
(проектів)
Національної
програми
інформатизації, галузевих, регіональних програм інформатизації та їх
окремих завдань (проектів);
виконувати
законодавства;

функції

державного

замовника

відповідно

до

розробляти типові завдання (проекти) інформатизації галузевих,
регіональних програм інформатизації та органів місцевого самоврядування.
Генеральний державний замовник зобов'язаний:
здійснювати координацію галузевих, регіональних програм та проектів
інформатизації, програм та проектів інформатизації органів місцевого
самоврядування, забезпечувати їх комплексність та узгодженість з
відповідними
завданнями
(проектами)
Національної
програми
інформатизації;
здійснювати моніторинг у сфері інформатизації, електронного
урядування, формування і використання національних електронних
інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства в Україні;
забезпечувати методологічну, нормативно-правову, інформаційну та
організаційну підтримку процесів формування і виконання Національної

програми інформатизації в електронному вигляді з обов’язковою публікацією
статистичних даних щодо результатів виконання Національної програми
інформатизації;
раз на три роки подавати звіт Кабінету Міністрів України про стан
інформатизації та розвитку інформаційного суспільства в Україні;
подавати щорічно Кабінету Міністрів України перелік завдань
(проектів) Національної програми інформатизації, їх державних замовників
та обсяги фінансування на наступний бюджетний рік;
організовувати проведення державної експертизи пропозицій завдань
(проектів) до Національної програми інформатизації, завдань (проектів)
Національної програми інформатизації, програм інформатизації, що
виконуються на замовлення державних замовників;
вносити Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до
Національної програми інформатизації.
Державний замовник зобов'язаний:
забезпечувати комплексність та узгодженість програм інформатизації з
відповідними
завданнями
(проектами)
Національної
програми
інформатизації;
подавати своєчасно керівникові Національної програми інформатизації
пропозиції до переліку завдань (проектів) Національної програми
інформатизації;
враховувати при підготовці тендерної документації рекомендації
Генерального державного замовника в частині технічних, якісних та
кількісних характеристик предмета закупівлі;
визначати виконавців завдань (проектів) програм інформатизації
відповідно до законодавства про публічні закупівлі;
здійснювати нагляд і контроль за виконанням відповідних завдань
(проектів) Національної програми інформатизації, галузевих та регіональних
програм інформатизації згідно з укладеними контрактами (договорами);
забезпечувати приймання, впровадження та використання результатів
виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації;
звітувати перед Генеральним державним замовником про
виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації».

хід

44. У частині першій статті 23 слова «організацій, що здійснюють
експертизу» замінити словами «організаторів та виконавців експертизи».
45. Частину третю статті 24 викласти в такій редакції:
«Галузеві і регіональні програми та проекти інформатизації
фінансуються в межах коштів, виділених у Державному бюджеті України та
відповідних місцевих бюджетах, та інших джерел, не заборонених
законодавством України.»
46. Статтю 24 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«Державні замовники беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють
платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених паспортами
бюджетних програм за напрямом використання бюджетних коштів на
виконання завдань (проектів) інформатизації, після їх погодження з
Генеральним
державним
замовником
Національної
програми
інформатизації.»
У зв’язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно
частинами п’ятою - сьомою»
47. Статтю 25 виключити.
48. У частині першій статті 26 слова «окремих завдань та проектів (або
їх частин)» замінити словами «складових, окремих завдань (проектів)»
49. Частину третю статті 26 виключити, в зв’язку з цим частини
четверту вважати частиною третьою .
50. Частину третю статті 26 після слів «за виконанням» доповнити
словами «складових та»
60. Статтю 26 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«Державна реєстрація програм (проектів) міжнародної технічної
допомоги, які направлені на виконання окремих завдань (проектів)
інформатизації, створення засобів інформатизації, інформаційних ресурсів та
технологій, здійснюється за погодженням з Генеральним державним
замовником Національної програми інформатизації.»
61. Частину 2 статті 27 після слова «інформатизації» доповнити
словами «розвитку інформаційного суспільства, впровадженні електронного
урядування»

62. Закон України «Про Національну програму інформатизації»
(Відомості Верховної Ради України, 1998, N 27-28, ст.181) доповнити
статтею 29 в такій редакції:
«Стаття 29. Оцінювання результативності виконання Національної
програми інформатизації
Оцінювання результативності виконання Національної програми
інформатизації ґрунтується на результатах реалізації її складових та окремих
завдань (проектів), позиції України у міжнародних рейтингах, результатах
статистичних спостережень Держстату та моніторингу України
міжнародними організаціями у сфері інформатизації на основі сучасних
загальноприйнятих індикаторів, оцінок громадськості, які демонструють стан
розвитку інформатизації».
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення:
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в трохмісячний термін:
привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради
України

А.В. Парубій

