
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства цифрової трансформації України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

ВІ Д У • & $ • с&ЗсУ- ' №  (£ £?

(у редакції наказу Міністерства цифрової трансформації України

від Р- )

Паспорт
бюджетної програми на 2020 рік

1. 290 Міністерство цифрової трансформації України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2901000 Апарат Міністерства цифрової трансформації України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2901010 0470 Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 162 666,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 162 666,6 тис. гривень.

та із спеціального фонду - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України від 04 лютого 1998 року № 74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації";
Постанова Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2019 року № 829 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади";
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 року № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2016 року № 905-р; "Про схвалення Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ";
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 647 "Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління";
Постанова Кабінету Міністрів України від ЗО січня 2019 року № 56 "Деякі питання цифрового розвитку";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 37-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в 
Україні на 2019-2020 роки";
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 року № 856 "Питання Міністерства цифрової трансформації";



Постанова Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 року № 849 "Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів 
місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 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".
Закон України від 13.04.2020 № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
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6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики
Українцям доступні всі публічні послуги онлайн.

2 Українці можуть користуватися високошвидкісним Інтернетом на всіх міжнародних автошляхах та в усіх населених пунктах.

З Українець, який хоче мати цифрові навички, може їх вільно набути.

7. 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- індустрії.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

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.
9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний
фонд

Разом

1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Мінцифри 155 912,3 155 912,3
2 Придбання обладнання для забезпечення діяльності міністерства 373,0 373,0
3 Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій (заходи з інформатизації) 6 312,7 6 312,7
4 Підвищення кваліфікації та професійної підготовки кадрового потенціалу 68,6 68,6

Всього 162 666,6 162 666,6
10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень
Код державної Назва державної цільової програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

ЦІЛЬОВОЇ
програми



з
11 Результативні показники бюджетної програми:

№ Показники Одиниця Джерело Загальний фонд Спеціальний Разом
з/п. виміру інформації фонд

1 затрат
1 Кількість штатних одиниць од. Постанова КМУ від 250,0 250,0

05.04.2014 №85;
внутрішньо-господар 

ський облік

2 Кількість відряджень од. Внутрішньо - 
господарський облік

18,0 18,0

3 Загальна площа орендованих приміщень кв. м. Договір оренди 693,8 693,8

4 Придбання обладнання для забезпечення діяльності Мінцифри (сервери, ноутбуки, тис.грн. Внутрішньо - 5 014,4 5014,4
док-станції в комплекті, комутатори, маршрутизатори) господарський облік,

договори

2 продукту
1 Кількість придбаного обладнання (сервери, ноутбуки, док-станції в комплекті, од. Внутрішньо - 165,0 165,0

комутатори, маршрутизатори) господарський облік
2 Кількість розроблених нормативно правових актів (законів, постанов, 

розпоряджень)
од. Внутрішньо - 

господарський облік
15,0 15,0

3 Кількість прийнятих нормативно-правових актів од. Внутрішньо - 
господарський облік

10,0 10,0

4 Кількість людино-днів перебування у відрядженні люд/дн. Внутрішньо - 
господарський облік

66,0 66,0

5 Кількість напрямів підвищення кваліфікації працівників од. Внутрішньо - 
господарський облік

5,0 5,0

6 Кількість доступних публічних послуг онлайн через Єдиний державний веб-портал од. Внутрішньо - 50,0 50,0
електронних послуг «Портал Дія» господарський облік

3 ефективності
1 Середні витрати на один людино-день перебування у відрядженні грн. Внутрішньо - 

господарський облік
807,6

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

тис.грн. Внутрішньо - 
господарський облік

30,4

3 Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника тис.грн. Внутрішньо - 
господарський облік

1,5

4 якості
1 Питома вага прийнятих нормативно - правових актів у їх загальній кількості відс. Внутрішньо - 

господарський облік
67,0

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

відс. Внутрішньо - 
господарський облік

100,0

3 Рівень забезпечення обладнанням працівників міністерства відс. Внутрішньо - 
господарський облік

100,0

4 Рівень доступності швидкісного інтернету в населених пунктах для населення відс. Внутрішньо - 
господарський облік

80,0

5 Рівень готовності до введення в промислову експлуатацію навчального порталу 
«Цифрова освіта» для вільного набуття цифрових навичок Українців

відс. Внутрішньо - 
господарський облік

25,0
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12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

В.о. державного секретаря

Погоджено:
Міністерство фінансів України

(Дата погодження)

м.п.



Д.В.Ругаєв
ініціали/ініціал, прізвище

і, прізвище


