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Міністерство цифрової трансформації України_________________________
(найменування головного розпорядника коштів)

Апарат Міністерства цифрової трансформації України_________________
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

0470 Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

1. Українцям доступні всі публічні послуги онлайн.
2. Українці можуть користуватися високошвидкісним Інтернетом на всіх міжнародних автошляхах та в усіх населених пунктах.
3. Українець, який хоче мати цифрові навички, може їх вільно набути.

Мета бюджетної програми:

Формування та реалізація державної політики у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій, 
електронної демократії, розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до 
Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу, електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, розвитку ІТ- 
індустрїї.

Завдання бюджетної програми:

1) Забезпечення розвитку у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій, електронної демократії, 
розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, 
електронної комерції та бізнесу, електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, розвитку ІТ- індустрії.
2) Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу.



5. Видатки / надання кредитів
5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

(тис гри)

Напрями використання бюджетних коштів План План зі 
змінами Факт

Відхилення 
плану зі змінами 

від плану (+/-)

Відхилення 
факту від плану 
зі змінами (+/-)

1 2 3 4 5 6
ВСЬОГО за бюджетною програмою 122 738,9 149 548,8 146 337,4 26 809,9 -3 211,4
у т.ч.: загальний фонд 122 738,9 144 891,0 141 679,6 22 152,1 -3 211,4

спеціальний фонд 0,0 4 657,8 4 657,8 4 657,8 0,0
1. Забезпечення виконання функцій і 
завдань, покладених на Мінцифри, всього

ПО 178,1 139 124,3 135 912,9 28 946,2 -3 211,4

у т.ч.: загальний фонд ПО 178,1 138 279,4 135 068,0 28 101,3 -3 211,4
спеціальний фонд 0,0 844,9 844,9 844,9 0,0

2. Придбання обладнання для 
забезпечення діяльності міністерства, 
всього

990,0 284,6 284,6 -705,4 0,0

у т.ч.: загальний фонд 990,0 284,6 284,6 -705,4 0,0
спеціальний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Впровадження, розвиток та підтримка 
інформаційних технологій (заходи з 
інформатизації), всього

11 502,2 10 125,6 10 125,6 -1 376,6 0,0

у т.ч.: загальний фонд 11 502,2 6 312,7 6 312,7 -5 189,5 0,0
спеціальний фонд 0,0 3 812,9 3 812,9 3 812,9 0,0

4. Підвищення кваліфікації та професійної 
підготовки кадрового потенціалу, всього

68,6 14,3 14,3 -54,3 0,0

у т.ч.: загальний фонд 68,6 14,3 14,3 -54,3 0,0
спеціальний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Пояснення щодо відхилень:
За напрямом «Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Мінцифри»

Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється передачею бюджетних призначень передбачених для виплати заробітної плати та 
нарахування на заробітну плату фахівцям з питань реформ з метою реалізації комплексної реформи державного управління. 
Відхилення факту від плану зі змінами пояснюється наступним: економія коштів на оплату єдиного соціального внеску за рахунок збільшення 
протягом року кількості виплат за листками непрацездатності та нарахування ЄСВ у розмірі 8,41 відсотка на фонд оплати працюючих 
інвалідів відповідно до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-УІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування»; економія коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок ефективного використанням енергоносіїв



та впровадження заходів з енергозбереження; економія коштів з оплати послуг (крім комунальних) та видатків для придбання предметів, 
обладнання та інвентарю досягнуто завдяки зменшенню прогнозованої вартості закупівель відповідно до Закону України «Про публічні 
закупівлі»; економія коштів інших поточних видатків за рахунок зменшення фактичної потреби на оплату судового збору через відсутність 
позовів та апеляційних скарг.

За напрямом «Придбання обладнання для забезпечення діяльності міністерства», «Впровадження, розвиток та підтримка 
інформаційних технологій (заходи з інформатизації)», «Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу»
Відхилення тану зі змінами від плану пояснюється зменшенням затверджених на 2020 рік видатків у зв'язку із створенням фонду боротьби з 
гострою респіраторною хворобою СОУГО - 19, спричиненою коронавірусом 8АК8-СОУ-2 та внесеними змінами до Закону України від 
13.04.2020 № 553-ІХ «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік».

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис грн)

КЕКВ / 
ККК

План План зі змінами Факт Відхилення плану зі 
змінами від плану (+/-)

Відхилення факту від 
плану зі змінами (+/-)

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2111 88 106,5 0,0 111 504,2 0,0 111 504,2 0,0 23 397,7 0,0 0,0 0,0
2120 19 383,5 0,0 24 531,0 0,0 21 498,8 0,0 5 147,5 0,0 -3 032,2 0,0
2210 1 899,8 0,0 1 548,8 844,9 1 528,8 844,9 -351,0 844,9 -20,0 0,0
2240 1 580,3 0,0 1 358,0 0,0 1 342,8 0,0 -222,3 0,0 -15,2 0,0
2250 133,2 0,0 50,9 0,0 50,8 0,0 -82,3 0,0 - о д 0,0
2271 130,0 0,0 146,9 0,0 113,6 0,0 16,9 0,0 -33,3 0,0
2272 10,8 0,0 22,7 0,0 13,3 0,0 11,9 0,0 -9,4 0,0
2273 226,8 0,0 409,7 0,0 314,1 0,0 182,9 0,0 -95,6 0,0
2282 68,6 0,0 14,3 0,0 14,3 0,0 -54,3 0,0 0,0 0,0
2800 5,5 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,5 0,0
3110 11 193,9 0,0 5 299,0 3 812,9 5 298,9 3 812,9 -5 894,9 3 812,9 -0,1 0,0

ВСЬОГО 122 738,9 0,0 144 891,0 4 657,8 141 679,6 4 657,8 22 152,1 4 657,8 -3 211,4 0,0

Кількість змін до плану 6, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 2.
Пояснення щодо відхилень:
Відхилення плану зі змінами від плану, за загальним фондом пояснюються прийнятими розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 
11.03.2020 №223-р «Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату 
Кабінету Міністрів України у 2020 році на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління», від 09.10.2020 № 1244-р «Про 
перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству цифрової трансформації на 2020 рік», від 14.12.2020 №1563-р 
«Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік» та змінами



внесеними Законом України від 13.04.2020 № 553-ІХ «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік»; 
за спеціальним фондом пояснюються фактичним надходженням, які не плануються (акт приймання-передачі іншого окремого індивідуально 
визначеного майна, яке передається з балансу Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України на баланс 
Міністерства цифрової трансформації, а саме: портативні комп’ютери (ноутбуки), персональні комп’ютери (моноблоки), пристрої 
багатофункціональні лазерні монохромного формату, накопичувані зовнішні НЖМД, картриджі тощо).

Відхилення факту від плану зі змінами: за загальним фондом пояснюється економією коштів на оплату єдиного соціального внеску за рахунок 
збільшенням протягом року кількості виплат за листками непрацездатності та нарахування ЄСВ у розмірі 8,41 відсотка на фонд оплати 
працюючих інвалідів відповідно до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-УІ «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», економією коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв завдяки ефективному 
використанню енергоносіїв та впровадження заходів з енергозбереження, а також економію коштів досягнуто завдяки зменшенню 
прогнозованої вартості закупівель товарів, робіт та послуг (крім комунальних), а також зменшення фактичної потреби на оплату судового 
збору через відсутність позовів та апеляційних скарг.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис грн)

К Е К В / ККК
Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість

на початок 
звітного року

на кінець звітного року на початок 
звітного року

на кінець звітного року
всього з неї прострочена всього з неї прострочена

1 2 3 4 5 6 7
ВСЬОГО за бюджетною програмою
Загальний фонд, всього - ч
Спеціальний фонд, всього

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: 
Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та на кінець звітного року відсутня.

7. Результативні показники
7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Результативні показники План План зі змінами Факт
Відхилення плану 

зі змінами від 
плану (+/-)

Відхилення факту 
від плану зі 

змінами (+/-)
1 2 3 4 5 6

1. Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Мінцифри
Кількість штатних одиниць (од.) 250 250 202 0 -48
Кількість відряджень (од.) 20 18 15 -2 -3



Загальна площа орендованих приміщень 
(кв.м)

693,8 693,8 693,8 0 0

Кількість розроблених нормативно 
правових актів (законів, постанов, 
розпоряджень) (од.)

15 15 32 0 17

Кількість прийнятих нормативно- 
правових актів (од.)

10 10 32 0 22

Кількість людино-днів перебування у 
відрядженні (люд/дн)

74 66 46 -8 -20

Кількість доступних публічних послуг 
онлайн через Єдиний державний веб- 
портал електронних послуг «Портал 
Дія» (од.)

50 50 50 0 0

Середні витрати на один людино-день 
перебування у відрядженні (грн.)

1 800,0 771,2 1 104,3 -1 028,8 333,1

Питома вага прийнятих нормативно - 
правових актів у їх загальній кількості 
(відс.)

67 67 100 0 33

Рівень доступності швидкісного 
інтернету в населених пунктах для 
населення (відс.)

80 80 62 0 -18

Рівень готовності до введення в 
промислову експлуатацію навчального 
порталу «Цифрова освіта» для вільного 
набуття цифрових навичок Українців 
(відс.)

25 25 25 0 0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:
1. Відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється тривалою процедурою проведення конкурсних відборів на заміщення 
вакантних посад державних службовців, запровадження карантинних обмежень спричинені наслідками пандемії коронавірусної хвороби та 
плинністю кадрів.
2. Відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється зменшенням кількості службових відряджень у зв'язку з запровадженням 
карантинних обмежень, пов’язаних із пандемією коронавірусної хвороби.
3. Збільшення кількості розроблених нормативно-правових актів пов’язано з тим, що Міністерство цифрової трансформації є новоутвореним 
центральним органом виконавчої влади, якому було доручено формування та реалізацію державної політики у відповідних сферах, у зв’ язку з 
чим виникла необхідність нормативно-правового регулювання зазначених сфер.
4. Збільшено показник прийнятих нормативно-правових актів на 22 одиниці через необхідність нормативно-правового регулювання діяльності 
новоутвореного Міністерства.
5. Показник кількості людино-днів перебування у відрядженні складає 46 люд/днів.



6. Середні витрати на один людино-день перебування у відрядженні пояснюються збільшенням вартості проїзних квитків.
7. Збільшення питомої ваги прийнятих нормативно - правових актів у їх загальній кількості пояснюється збільшенням розроблених 
нормативно правових актів (законів, постанов, розпоряджень).
8. Доступність швидкісного інтернету в населених пунктах для населення у 2020 році встановлено на рівні 62 відсотки за результатами 
координації та моніторингу Мінцифри діяльності місцевих органів виконавчої влади та мобільних операторів.
2. Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій (заходи з інформатизації)
Придбання обладнання для 
забезпечення діяльності Мінцифри 
(сервери, ноутбуки, док-станції в 
комплекті, комутатори, 
маршрутизатори) (тис.грн)

10 203,9 5 014,4 5 014,4 -5 189,5 0

Кількість придбаного обладнання 
(сервери, ноутбуки, док-станції в 
комплекті, комутатори, 
маршрутизатори) (од.)

333 165 81 -168 -84

Середня вартість придбаного 
обладнання(сервери, ноутбуки, док- 
станції в комплекті, комутатори, 
маршрутизатори), тис грн

30,6 30,4 61,9 -0,2 31,5

Рівень введення в експлуатацію 
придбаного обладнання (сервери, 
ноутбуки, док-станції в комплекті, 
комутатори, маршрутизатори) (відс.)

100 100 100 0 0

Рівень забезпечення обладнанням 
працівників Міністерства (відс.)

100 100 100 0 0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:
1. Відхилення у показниках "Придбання обладнання для забезпечення діяльності Мінцифри (сервери, ноутбуки, док-станції в комплекті, 
комутатори, маршрутизатори)" та "Кількість придбаного обладнання (сервери, ноутбуки, док-станції в комплекті, комутатори, 
маршрутизатори)" пояснюється скороченням запланованих видатків у зв'язку з створенням фонду боротьби з гострою респіраторною 
хворобою СОУШ - 19, спричиненою коронавірусом 8АЯ8-СОУ-2 та внесеними змінами до Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про 
внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".
2. Середня вартість придбаного обладнання складає 61,9 тис. грн. по причині збільшення вартості придбаного товару.
3. Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу
Кількість напрямів підвищення 
кваліфікації працівників (од.)

5 1 1 -4 0

Середні витрати на підвищення 
кваліфікації одного працівника 
(тис.грн.)

1,5 7,1 7,1 5,6 0



Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:
У зв'язку з введенням заходів відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2" та підвищенням вартості витрат на підвищення кваліфікації 
працівників, зменшено показник кількості напрямів підвищення кваліфікації._________________________________________________________

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями 
використання 

бюджетних коштів / 
результативні 

показники

2019 рік
(факт за рік, що передує звітному)

2020 рік
(факт за звітний рік) Відхилення (+/-)

Всього Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Всього Загальний

фонд
Спеціальни 

й фонд Всього Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Напрям 1 
Забезпечення 
виконання функцій і 
завдань, покладених 
на Мінцифри (тис

І Р н ) ________________________

35 810,7 35 810,7 0 139 725,8 135 068,0 4 657,8 103 915,1 99 257,3 4 657,8

Кількість штатних 
одиниць (од.)

75 75 0 202 202 0 127 127 0

Кількість відряджень 
(ОД.)

1 1 0 15 15 0 14 14 0

Загальна площа 
орендованих 
приміщень, (кв.м)

487,5 487,5 0 693,8 693,8 0 206,3 206,3 0

Кількість 
розроблених 
нормативно правових 
актів (законів, 
постанов,
розпоряджень) (од.)

18 18 0 32 32 0 14 14 0

Кількість прийнятих 
нормативно-правових 
актів (од.)

16 16 0 32 32 0 16 16 0

Кількість людино- 
днів перебування у 
відрядженні (люд/дн)

3 3 0 45 45 0 42 42 0



Кількість доступних 
публічних послуг 
онлайн через Єдиний 
державний веб- 
портал електронних 
послуг «Портал Дія» 
(од.)

0 0 0 50 50 0 50 50 0

Середні витрати на 
один людино-день 
перебування у 
відрядженні (грн)

0 0 0 1 104,3 1 104,3 0 1 104,3 1 104,3 0

Питома вага 
прийнятих 
нормативно - 
правових актів у їх 
загальній кількості 
(відс.)

0 0 0 100 100 0 100 100 0

Рівень доступності 
швидкісного 
інтернету в населених 
пунктах для 
населення (відс.)

0 0 0 62 62 0 62 62 0

Рівень готовності до 
введення в 
промислову 
експлуатацію 
навчального порталу 
«Цифрова освіта» для 
вільного набуття 
цифрових навичок 
Українців (відс.)

0 о , 0 25 25 0 25 25 0

Кількість
електронних послуг, 
які необхідно 
запровадити 
відповідно до 
Концепції розвитку 
системи електронних

45 45 0 0 0 0 -45 -45 0



послуг (од.)
Кількість 
опрацьованої 
кореспонденції 
(доручень, листів) 
(ОД.)

14 754 14 754 0 0 0 0 -14 754 -14 754 0

Кількість 
опрацьованих 
звернень громадян 
(од.)

188 188 0 0 0 0 -188 -188 0

Кількість 
запроваджених 
адміністративних та 
інших публічних 
послуг в електронній 
формі відповідно до 
Концепції розвитку 
системи електронних 
послуг у 2019 році 
(ОД.)

20 20 0 0 0 0 -20 -20 0

Загальна кількість 
впроваджених систем 
електронного 
безпаперового 
документообігу в 
центральних органах 
виконавчої влади 
(од .)

44 44

* Ні

0 0 0 0 -44 -44 0

Кількість 
опрацьованих 
нормативно- 
Оправових актів щодо 
цифрової експертизи 
(од .)

736 736 0 0 0 0 -736 -736 0

Кількість 
опрацьованої 
кореспонденції 
(доручень, листів) на

197 197 0 0 0 0 -197 -197 0



одного працівника 
(од .)
Кількість 
опрацьованих 
звернень громадян на 
одного працівника 
(од .)

3 3 0 0 0 0 -3 -3 0

Питома вага вчасно 
опрацьованої 
кореспонденції 
(доручень, листів) у її 
загальній кількості 
(відс.)

100 100 0 0 0 0 -100 -100 0

Питома вага вчасно 
опрацьованих 
звернень у їх 
загальній кількості 
(відс.)

100 100 0 0 0 0 -100 -100 0

Частка
запроваджених 
електронних послуг 
від загальної кількості 
електронних послуг, 
які необхідно 
запровадити 
відповідно до 
Концепції розвитку 
системи електронних 
послуг в Україні 
(відс.)

44,4 44,4

* ч

0 0 0 0 -44,4 -44,4 0

Частка впроваджених 
систем електронного 
безпаперового 
документообігу в 
центральних органах 
виконавчої влади в 
загальній кількості 
органів, які

65 65 0 0 0 0 -65 -65 0



потребують 
впровадження (відс.)
Пояснення щодо динаміки результативних показників:
Зміни у результативних показниках відбулись за рахунок того, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 № 829 
"Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" було реорганізовано Державне агентство з питань електронного 
урядування, утворивши Міністерство цифрової трансформації України, якому доручено формування та реалізацію державної політики у 
відповідних сферах. Результативні показники з від'ємним значенням не застосовувалися.
Напрям 2 
Впровадження, 
розвиток та 
підтримка 
інформаційних 
технологій (заходи з 
інформатизації) (тис 
грн)

1 999,4 1 999,4 0 6 312,7 6 312,7 0 4 313,3 4 313,3 0

Придбання 
обладнання для 
забезпечення 
діяльності Мінцифри 
(сервери, ноутбуки, 
док-станції в 
комплекті, 
комутатори, 
маршрутизатори) 
(тис.грн)

1 999,3 1 999,3

- • ^

0 5 014,4 5 014,4 0 3 015,1 3 015,1 0

Кількість придбаного 
обладнання (сервери, 
ноутбуки, док-станції 
в комплекті, 
комутатори, 
маршрутизатори) 
(од.)

5 5 0 81 81 0 76 76 0

Середня вартість 
придбаного 
обладнання(сервери, 
ноутбуки, док-станції 
в комплекті, 
комутатори,

0 0 0 61,9 61,9 0 61,9 61,9 0



маршрутизатори) (тис 
гри)
Рівень введення в 
експлуатацію 
придбаного 
обладнання (сервери, 
ноутбуки, док-станції 
в комплекті, 
комутатори, 
маршрутизатори) 
(відс.)

100 100 0 100 100 0 0 0 0

Рівень забезпечення 
обладнанням 
працівників 
Міністерства (відс.)

0 0 0 100 100 0 100 100 0

Кількість погоджених 
проектів,(завдань) з 
інформатизації (од.)

2 800 2 800 0 0 0 0 -2 800 -2 800 0

Середня вартість 
придбаного серверу 
(тис грн)

653,0 653,0 0 0 0 0 -653,0 -653,0 0

Пояснення щодо динаміки результативних показників:
Збільшення кількості одиниць придбаного обладнання та їх середньої вартості пояснюється тим, що Міністерство цифрової трансформації є 
новоутвореним органом центральної влади.
Напрям 3
Придбання
обладнання для
забезпечення
діяльності
міністерства (тис
грн)

0 0 0 284,6 284,6 0 284,6 284,6 0

Напрям 4
Підвищення
кваліфікації та
професійної
підготовки
кадрового
потенціалу (тис грн)

30,9 30,9 0 14,3 14,3 0 -16,6 -16,6 0



Кількість напрямів 
підвищення 
кваліфікації 
працівників (од.)

6 6 0 1 1 0 -5 -5 0

Середні витрати на 
підвищення 
кваліфікації одного 
працівника (тис грн)

0,6 0,6 0 7,1 7,1 0 6,5 6,5 0

Пояснення щодо динаміки результативних показників:
У зв'язку з введенням заходів відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АКБ-СоУ-2" та підвищенням вартості витрат на підвищення кваліфікації 
працівників, зменшено показник кількості напрямів підвищення кваліфікації.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням 
бюджетного законодавства

№
з/п Найменування контрольного заходу Пропозиції за результатами 

контрольного заходу
Стан врахування пропозицій за 

результатами контрольного заходу
1 2 3 4
1 Контрольні заходи у 2020 році не 

проводились

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Протягом 2020 року бюджетні асигнування за бюджетною програмою КПКВК "Керівництво та управління у сфері цифрової 
трансформації" спрямовувались на забезпечення виконання функцій і завдань, покладений на Мінцифри. Бюджетна програма «Керівництво та 
управління у сфері цифрової трансформації» запроваджена для забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах 
цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій, електронної демократії, розвитку цифрових навичок та цифрових 
прав громадян, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу, 
електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, розвитку ІТ- індустрії.

Діяльність за даною програмою проводилася на забезпечення:
- розвитку у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій, електронної демократії, розвитку 

цифрових навичок та цифрових прав громадян, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, 
електронної комерції та бізнесу, електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, розвитку ІТ- індустрії;

- підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу.



1» '

В 2020 році Міністерство наполегливо працювало у напрямках законодавчого забезпечення:
- переведення державних послуг доступних громадянам та бізнесу в онлайн, що спростить життя українців;
- залучення українців до програми розвитку цифрових навичок. Відтепер можна безкоштовно переглядати освітні серіали на онлайн- 

платформі Дія. Цифрова освіта, у яких можна отримати базові цифрові навички, професійні поради та відповіді на найпопулярніші запитання.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№
з/п

Напрям підвищення ефективності 
бюджетної програми

Захід

1 2 3
1 Покращення якості системи 

планування бюджетної програми
Застосування об'єктивної та реальної потреби в коштах при подачі інформації для формування 
Бюджетної декларації та складанні бюджетних запитів; визначення результативних 
показників, що характеризують результати реалізації державної політики головного 
розпорядника бюджетних коштів.

2 Посилення фінансової дисципліни на 
всіх стадіях бюджетного процесу

Постійний аналіз та контроль стану дебіторської та кредиторської заборгованості, 
забезпечення своєчасного погашення дебіторської та кредиторської заборгованості; контроль 
залишків коштів на рахунках, забезпечення їх повного використання до кінця бюджетного 
періоду. Л

Державний секретар Міністерства цифрової 
цифрової трансформації України

-  ^

Директор департаменту фінансово-господарської 
діяльності -  головний бухгалтер

Іван ТУРЧАК
(ім’я та прізвище)

Едуапд ГОНЧАРЕНКО
(ім'я та прізвище)


