
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 54 

 

02.02.2023                                                      м. Київ                                              Протокол № 3 

 

Про розгляд проєкту Постанови Верховної 

Ради України «Про затвердження завдань 

Національної програми інформатизації на 

2023 – 2025 роки» 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт Постанови Верховної Ради України 

«Про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2023 – 

2025 роки», що надійшов на погодження від Міністерства цифрової 

трансформації України, вих. № 1/04-5-623 від 20.01.2023 року, керуючись 

частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Висловити пропозиції та зауваження до проєкту Постанови Верховної 

Ради України «Про затвердження завдань Національної програми 

інформатизації на 2023 – 2025 роки», що додаються. 

2. Направити рішення Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення до Міністерства цифрової трансформації України. 

3. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради Бурмагіна О. 
 

 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до рішення Національної ради 

02.02.2023 № 54 

 

Пропозиції та зауваження 

до проєкту Постанови Верховної Ради України  

«Про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 

2023 – 2025 роки» 

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі – 

Національна рада) розглянула проєкт Постанови Верховної Ради України «Про 

затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2023 – 2025 

роки» (далі – проєкт Постанови) та в межах повноважень висловлює свої 

пропозиції та зауваження. 

1. У завданні «Створення, розвиток та забезпечення функціонування 

інформаційних ресурсів органів державної влади та інших органів, 

забезпечення доступу до інформаційних ресурсів різними каналами зв’язку»  

(с. 9 - 10 додатка 1 до проєкту Постанови) для Національної ради очікувані 

результати викласти в такій редакції:  

«Розробка та забезпечення функціонування програмного забезпечення 

автоматизованої інформаційної системи «Реєстр суб’єктів у сфері медіа» та 

програмного забезпечення «Електронний кабінет». 

Статтями 68, 69 Закону України «Про медіа», який набирає чинності 31 

березня 2023 року, передбачено створення та функціонування Реєстру суб’єктів 

у сфері медіа та електронного кабінету, а Державний реєстр суб’єктів 

інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення перестає 

функціонувати. 

2. Завдання «Створення та забезпечення розвитку автоматизованих систем 

інформаційно-аналітичного забезпечення органів виконавчої влади та інших 

органів» (с. 18 додатка 1 до проєкту Постанови) доповнити орієнтовним 

державним замовником «Національна рада України з питань телебачення і 

радіомовлення» та очікуваними результатами:  

«придбання програмного забезпечення для підвищення ефективності та 

автоматизації здійснення моніторингу суб’єктів у сфері медіа; 

збільшення обсягу сховища для збереження записів аудіовізуальних 

програм з метою реалізації можливості звертатися до судових та 

правоохоронних органів України у разі порушення вимог чинного 

законодавства з урахуванням строку позовної давності». 

3. У завданні «Забезпечення розвитку інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури» (с. 20-21 додатка 2 до проєкту Постанови) для Національної 

ради, орієнтовний обсяг фінансування, зміст заходів та очікувані результати 

викласти в такій редакції:  

«6000,00 забезпечення розширення спеціалізованої серверної платформи 

для функціонування автоматизованої інформаційної системи «Реєстр суб’єктів 

у сфері медіа»; 



 

3010,00 модернізація, розвиток та забезпечення захисту локальної мережі 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; 

985,00 забезпечення функціонування програмного забезпечення 

інформаційно-комунікаційних систем Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення; 

4800,00 забезпечення функціонування офіційного моніторингового центру; 

5000,00 збільшення обсягу сховища для збереження записів 

аудіовізуальних програм з метою реалізації можливості звертатися до судових 

та правоохоронних органів України у разі порушення вимог чинного 

законодавства з урахуванням строку позовної давності; 

1500,00 комплексна система захисту інформації КСЗІ на систему 

електронного документообігу Національної ради; 

1824,00 пакет програм Microsoft Office+Teams, 200 ліцензій на 1 рік; 

2163,61 надання сервісів віртуальних машин Microsoft Azure на 1 рік». 

4. У завданні «Створення, розвиток та забезпечення функціонування 

інформаційних ресурсів органів державної влади та інших органів, 

забезпечення доступу до інформаційних ресурсів різними каналами зв’язку»  

(с. 42 додатка 2 до проєкту Постанови) для Національної ради зміст заходів та 

очікувані результати викласти в такій редакції:  

«розробка та забезпечення функціонування програмного забезпечення 

автоматизованої інформаційної системи «Реєстр суб’єктів у сфері медіа» та 

програмного забезпечення «Електронний кабінет». 

5. У завданні «Впровадження, модернізація, розвиток та забезпечення 

функціонування системи електронного документообігу» (с. 71 додатка 2 до 

проєкту Постанови) для Національної ради орієнтовний обсяг фінансування та 

зміст заходів та очікувані результати викласти в такій редакції: 

«2000,00 забезпечення модернізації функціоналу системи електронного 

документообігу:   

впровадження підтримки масової обробки завдань, розширення функцій 

управлінського контролю, розширення функціоналу основних модулів;  

міграція бази даних з попередньої системи;  

інтеграція модуля проходження проектів рішень Національної ради». 

 


