Таблиця зауважень та пропозицій
1.(стор. 8)
ЦІЛЬ 1 – ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
Визначення цілі
Динамічне, стале та інклюзивне зростання на базі структурної модернізації економіки, покращення умов ведення бізнесу та
ефективності публічного сектору має критичне значення для майбутнього України Формування сильної та сучасної економіки є базовою
передумовою для створення нових робочих місць та підвищення доходів громадян, а отже - для підвищення якості життя кожного українця.
Запорукою економічного зростання є забезпечення стабільності та стійкості державних фінансів та промислового потенціалу,
створення рівних, прозорих, та передбачуваних правил гри для бізнесу, відхід від сировинної моделі економічного розвитку, прискорення
залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій в економіку України та розвиток експортного потенціалу українських виробників.
2.(стор. 10-11)
ЕКОНОМІЧНЕ
ЗРОСТАННЯ

Структурна
модернізація
економіки,
покращення умов
для бізнес

Проблеми

Пріоритетні дії

Короткий опис

Макроекономічна
нестабільність, велика
тіньова економіка.
Недостатність розвитку
конкуренції, поганий
діловий клімат. Низька
продуктивність та низька
міжнародна
конкурентоспроможність,
відсутність
інвестицій.Низька
стабільність та
стійкість промислового
потенціалу.

6. Створення умов для
економічної
незалежності

Розвиток промислового виробництва, в тому числі
державної
підтримки
оборонної
промисловості,створення умов для забезпечення
стабільності
та
стійкості
промислового
потенціалу, стимулювання впровадження нових
технологій у виробництво та просування
українського експорту.

Взаємозв‘язок з
міжнародними
зобов’язанням та
Угодою про
асоціацію з ЄС
Передбачено
Угодою про
асоціацію з ЄС

6. Створення умов для економічної незалежності (стор. 73)
1. Основні проблеми, які мають бути вирішені у цій сфері
В минулому, обравши шлях індустріалізації, Україна сформувала розвинутий промисловий комплекс, який і сьогодні займає високу частку
в економіці та охоплює всі види виробництва промислової продукції. Проте деіндустріалізаційні процеси, започатковані трансформаційною
кризою 1992-1994 рр. та триваючі досі, зруйнували значну частину виробничого потенціалу України і особливо його високотехнологічну
складову (існувала глибока спеціалізація та відповідно відсутність повного циклу виробництва у межах України в умовах тісної кооперації з
іншими республіками СРСР). Наразі у структурі промислового виробництва переважають сировинні експортоорієнтовані виробництва ІІІ-го
та ІV технологічного укладу (з 1930 року та відповідно з 1970 року – завершення фази швидкого росту), залежні від кон`юнктурних циклів
на світових ринках. В умовах поширення V-го (з 2010 року — кінець фази швидкого зростання)та переходу розвинених країни до VI-го
технологічних циклів ( 2010 рік — початок розвитку технологій, з 2018 року — період широкого розповсюдження), збереження такої
структури промисловості та експорту обумовлюватиме безнадійне відставання розвитку України і з часом перетворення на країну, здатну
лише переймати технології з виробництва продукції, ринки якої переміщуватимуться у групу країн третього світу.
Тому, на сучасному етапі трансформаційних перетворень Уряд визнає, що альтернативи розвитку промисловості і, в першу чергу, її високо
та середньовисокотехнологічної складової з відповідним розширенням присутності на ємних ринках розвинених країн не має. Масштабна
структурна перебудова повинна бути безпосередньо пов’язана з вирішенням системних проблем: збереження високої енергоємності та
матеріалоємності, значна імпортозалежність та технологічна відсталість,ниьзка стабільність та стійкість промислового потенціалу.
Україна має також підстави для прискореного розвитку оборонної промисловості – це захист суверенітету та державної незалежності. В
умовах проведення на території нашої держави військових дій, незаконної анексії АР Крим розвиток оборонної промисловості є вкрай
необхідним. Новітні види озброєння, призначені для комплексного вирішення завдань із ураження цілі та збереження життя мирних
громадян та військових, попередження поширення агресії, а також нові комунікаційні засоби – мають стати невід’ємною частиною розвитку
вітчизняної оборонної промисловості.
…….
3. Мета, яку ми хочемо досягнути в середньостроковій перспективі і до кінця 2017 року(стор. 75)
У довгостроковій перспективі наша мета – перехід від сировинної імпортозалежної до високотехнологічної експортоорієнтованої моделі
економіки.
В середньостроковій перспективі мета – запуск процесів структурної перебудови промисловості та експорту, поглиблення диверсифікації
експорту.
Цілями 2017 року є: створення умов(прийняття відповідних законопроектів та розробка нових законодавчих ініціатив) для стимулювання
впровадження нових технологій у виробництво та просування українського експорту з високою часткою доданої вартості.

Ключовими напрямками для досягнення цих цілей у 2017–2020 роках є:розвиток промислового виробництва, в т.ч. обороннопромислового комплексу, розширення існуючих, відкриття нових ринків для українського бізнесу,створення умов для забезпечення
стабільності та стійкості промислового потенціалу.
……
6. Що уже було зроблено в попередній період(стор. 76)
У сфері розширення існуючих, відкриття нових ринків для українського бізнесу
підписано та ратифіковано Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством
з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;
у 2014-2015 роках у двосторонній торгівлі з ЄС було реалізовано інструмент автономних торговельних преференцій для експорту
української продукції до ЄС;
з 1 січня 2016 року розпочала діяти вільна торгівля між Україною та ЄС;
ЄС став головним торговельним партнером України та єдиним із значущих торговельних партерів України з яким спостерігається
позитивна динаміка зростання обсягів торгівлі товарами;
розроблено проект Дорожньої карти стратегічного розвитку торгівлі України та проект Плану дій з її реалізації;
порушено питання щодо бар’єрів, зокрема тих, що введені РФ у сфері торгівлі на засіданнях відповідних комітетів СОТ;
проведено міжнародний аудит України в рамках СОТ (перший Огляд торговельної політики), який засвідчив дотримання нашою країною
одного з основних принципів СОТ – прозорості торговельної політики;
завершено переговори з укладення Угоди про вільну торгівлю з Канадою;
ведеться робота з інформаційної, організаційної та консультаційної підтримки, зокрема проектним офісом з просування експорту при
Мінекономрозвитку: організовано проведення семи бізнес-форумів; проведено 6 торгових місій; створено промоційні фільми про Україну в
різних сферах; надруковано брошури та листівки “INVEST UKRAINE Open for U” чотирма мовами;
прийнято детальний план імплементації положень розділу IV (торговельні положення) Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 217-р).
ініційовано та започатковано Діалог Україна-ЄС високого рівня щодо горизонтальних питань та окремих секторів промисловості;
започатковано процедуру приєднання України до пан-Євро-Середземноморських преференційних правил походження;
затверджено Порядок забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках Світової організації
торгівлі;
розпочато справи в рамках СОТ (зокрема, стосовно заходів Російської Федерації щодо імпорту залізничного рухомого складу, стрілочних
переводів та іншого залізничного обладнання (DS499), щодо численних обмежень з боку Російської Федерації транзиту з території України
через територію РФ у треті країни (DS512);
скасовано та попереджено застосування торговельних бар’єрів щодо української продукції в США, Канаді, Аргентині, ЄС, Туреччині,
Єгипті, Індії, Білорусі тощо.

У сфері державної підтримки оборонної промисловості
затверджено порядок формування ціни на продукцію, роботи і послуги оборонного призначення;
затверджено умови залучення фінансових ресурсів під державні гарантії для виконання програм із підвищення обороноздатності держави;
розроблено правове підґрунтя для подальшого проведення корпоратизації 67 підприємств Державного концерну “Укроборонпром”;
до складу Концерну передано ряд стратегічно важливих об’єктів;
ведеться робота щодозбереження документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення.
У сфері розвитку промислового виробництва
розроблено проект Державної програми розвитку вітчизняних промислових підприємств з урахуванням потреб внутрішнього споживання,
головним завданням якої є заохочення замовлення продукції у українських виробників, а також створення нових виробництв через
проведення імпортозаміщення;
здійснювався захист інтересів вітчизняних виробників на внутрішньому ринку України – станом на кінець 2016 року щодо імпорту товарів
в Україну застосовується 18 антидемпінгових, спеціальних, компенсаційних заходів;
ведеться робота щодозбереження документації, необхідної для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та
аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій та в особливий період.
7. Суть підходу, який пропонується реалізувати в середньостроковій перспективі
У напрямку розвитку експорту передбачається збільшення можливостей для преференційного експорту вітчизняних товарів та
присутності вітчизняних товарів на міжнародних ринках, створення ефективної системи розвитку та підтримки експорту шляхом
консолідації та координації дій та заходів всіх відповідальних органів державної влади.
З метою розвитку промисловості буде забезпечено реалізацію заходів, спрямованих на створення законодавчих та організаційних
передумов для забезпечення стабільності та стійкості промислового потенціалу, стимулювання розвитку екологічних та інноваційних
виробництв, в першу чергу, через мережу індустріальних парків та кластерних виробництв, технічного переоснащення виробничих
потужностей підприємств оборонно-промислового комплексу України.
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8. Послідовність кроків, які планується зробити у 2017 році (стор. 76)

Кроки

Пояснення,
обґрунтування

Відповідальні,
включаючи
інші державні
органи

Терміни
(квартал)

Що дасть
реалізація цього
кроку
(очікуваний
результат)

В напрямку розширення існуючих, відкриття нових ринків для українського бізнесу
Створення ефективної системи підтримки експортерів
1. Розробка та
Розробка
Мінекономрозв
імплементація
нормативноитку
Національної
правового акту
інші центральні
експортної стратегії Кабінету
органи
Міністрів
виконавчої
України щодо
влади
імплементації
Офіс з
Дорожньої
просування
карти
експорту при
стратегічного
Мінекономрозв
розвитку
итку
торгівлі України
2. Забезпечення
Розроблення
Мінекономрозв
підтримки
нормативноитку
експортерів за
правового акту
МЗС
кордоном
Кабінету
Мінфін
Міністрів
Мін’юст
України щодо
вдосконалення
представлення
економічних
інтересів
України за

IV квартал

Прийняття
стратегічного
комплексного
рішення щодо
реалізації
експортного
потенціалу із
залученням
органів державної
влади

IV квартал

Підвищення
ефективності
системи реалізації
зовнішньоекономічної
політики;
представлення
інтересів держави
і бізнесу

….

кордоном
……

……..

…….

………

В напрямку розвитку промислового виробництва, у т. ч. державної підтримки оборонної
промисловості
17. Визначення
Розроблення
Мінекономрозв
IV квартал
Проведення
пріоритетів у
Стратегії
итку
скоординованої
розвитку
розвитку
інші центральні
промислової
промислового
промислового
органи
політики
комплексу
комплексу
виконавчої
влади
Стимулювання
Підтримка та
Мінекономрозв
IV квартал
Створення нових
розвитку екологічних супроводження
итку
високотехнологічн
та інноваційних
законопроектів, інші центральні
их виробництв
виробництв
які знаходяться
органи
через мережу
на розгляді у
виконавчої
індустріальних
Верховній Раді
влади
парків
України і
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направлені на
розвиток
індустріальних
парків,
пожвавлення
інвестиційної
діяльності
(стор. 81)………
…………….
……………
………….
………….
241. (Продовження
формування)
Створення
страхового фонду
документації на

Забезпечення
збереження
документації,
необхідної для
потреб оборони

Державна
архівна служба
України,
Мінекономрозв
итку

IV квартал
Постійно

Можливість
відновити
первинну
документацію у
випадку її втрати

продукцію
мобілізаційного та
оборонного
призначення

держави

242. Розроблення
галузевих програм
створення
страхового фонду
документації

Забезпечення
збереження
документації,
необхідної для
забезпечення
стабільності та
стійкості
промислового
потенціалу.

243. Створення
регіональних

Забезпечення
збереження

міністерства,
інші
центральні
органи
виконавчої
влади, ДК
“Укроборонпро
м”,
організації та
підприємства
міністерства,
інші
центральні
органи
виконавчої
влади,
Державна
архівна служба
України,
організації та
підприємства

Державна
архівна служба

або недосяжності

IV квартал
Постійно

IV квартал
Постійно

Можливість
відновити
первинну
документацію у
випадку її втрати
або недосяжності
для відновлення
виробництва,
проведення
будівельних
(відбудовчих),
аварійнорятувальних та
аварійновідновлювальних
робіт під час
ліквідування
надзвичайних
ситуацій та в
особливий період
Можливість
відновити

страхових фондів
документації

документації,
необхідної для
забезпечення
стабільності та
стійкості
промислового
та
регіонального
потенціалу

України,
Мінрегіон,
Уряд АР
Крим, обласні,
Київська та
Севастопольсь
ка міські
держадміністра
ції,
райдержадміні
страції, органи
місцевого
самоврядуванн
я міст
обласного
значення

первинну
документацію у
випадку її втрати
або недосяжності
необхідної для
відновлення
виробництва,
проведення
будівельних
(відбудовчих),
аварійнорятувальних та
аварійновідновлювальних
робіт під час
ліквідування
надзвичайних
ситуацій та в
особливий період

II. ЕФЕКТИВНЕ ВРЯДУВАННЯ
…..
2. Розвиток електронного урядування
1. Основні проблеми, які мають бути вирішені у цій сфері
Ситуація, що склалася сьогодні в Україні, стосовно надання публічних послуг та
публічного управління в цілому свідчить про їх неефективність, непрозорість та
закритість для фізичних і юридичних осіб та потребує негайного поліпшення шляхом

реформування. Запровадження інструментів електронного урядування є найкращим
шляхом такого реформування.
2. Ключові кількісні показники, якими характеризується ситуація
Згідно останнього дослідження ООН (United Nations Е-government Survey 2016)
щодо розвитку електронного урядування (E-Government Development Index) Україна
посіла 62 місце серед 193 країн, що свідчить про значне відставання України від
світових темпів розвитку е-урядування відкритих даних та необхідність удосконалення
державної політики у цій сфері.
На сьогодні ситуація щодо розвитку електронного урядування в Україні
характеризується наступним чином:
запроваджено пілотні електронні послуги (близько 30) та у
тестовому режимі запущено Єдиний державний портал адміністративних
послуг;
запроваджено єдиний державний веб-портал відкритих даних, на
якому зареєстровано понад 900 розпорядників інформації та оприлюднено
понад 8 000 наборів даних, більше 70 % якої мають низьку якість;
запроваджено обмін електронних документами між СКМУ та
ЦОВВ;
започатковано електронну взаємодію між державними реєстрами.
3. Мета, яку ми хочемо досягнути в середньостроковій перспективі і до кінця
2017 року
Розвиток ефективної системи електронного урядування в Україні для задоволення
інтересів та потреб фізичних і юридичних осіб, вдосконалення системи державного
управління, підвищення конкурентоспроможності та стимулювання соціальноекономічного розвитку держави, а саме:
запровадження пріоритетних електронних послуг в усіх сферах
суспільного життя, у т. ч. запровадження електронних послуг у відповідності
до вимог ЄС протягом 2017 рок;
оприлюднення високоякісних наборів даних у формі відкритих
даних відповідно до суспільного інтересу, кращих світових практик і

встановлених вимог щодо відкритості й прозорості діяльності, у т. ч.
оприлюднення найбільш пріоритетних наборів даних у 2017 році;
запровадження електронної взаємодії державних електронних
інформаційних ресурсів, у т. ч. підключення пріоритетних реєстрів у 2017
році;
(стор. 148)
розвиток електронного документообігу, у т. ч. запровадження
обміну електронними документами між ЦООВ, облдержадміністраціями та
міськими радами, забезпечення постійного та тривалого (понад 10 років)
архівного зберігання електронних документів.

4. Цільові кількісні показники, яких ми маємо досягнути в середньостроковій
перспективі і до кінця 2017 року
- запровадження не менше 100 пріоритетних електронних послуг в усіх сферах
суспільного життя, у т. ч. 20 пріоритетних електронних послуг у 2017 році відповідно
до вимог ЄС через Єдиний державний портал адміністративних послуг;
- оприлюднення не менше 20 000 наборів даних у формі відкритих даних та
стимулювання розвитку суспільних та комерційних проектів на їх базі, у т. ч. 5 000
наборів у 2017 році;
- підключення до електронної взаємодії не менше 60 базових державних реєстрів та
баз даних, у т. ч. 15 пріоритетних реєстрів у 2017 році;
- запровадження систем внутрішнього електронного документообігу та розвиток
міжвідомчого електронного документообігу, у т. ч. обмін електронними документами
між ЦОВВ, облдержадміністраціями та міськими радами міст, що є обласними
центрами ;
- входження України до ТОП-40 країн світу згідно міжнародного рейтингу ООН у т.
ч. у ТОП-50 за підсумками 2018 року;
- завершення автоматизації консульських послуг шляхом створення об’єднаної бази з
питань вчинення та реєстрації консульських дій і зборів “Е-consul”.
- визначення порядку приймання-передавання електронних документів
Національного архівного фонду до державних архівних установ та архівних
відділів міських рад.

5. Відповідність пріоритету Програмі діяльності Кабінету Міністрів України,
іншим стратегічним документам, міжнародним зобов’язанням, зокрема Угоді про
асоціацію
Розвиток електронного урядування визначено одним з першочергових пріоритетів
Програми діяльності Кабінету Міністрів України, а саме цілі 2 «Нова політика
державного управління».
Стратегією реформування державного управління України на 2016—2020 роки,
затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. №
474, підрозділ “Надання адміністративних послуг — адміністративні процедури,
зниження адміністративного навантаження, якість надання послуг, електронне
урядування”.
6. Що уже було зроблено в попередній період
У період 2014 – початку 2016 років модернізовано та у тестовому режимі запущено
Єдиний державний портал адміністративних послуг, який є ресурсом для отримання
інформації про адміністративні послуги та через який на сьогодні можливо отримати 18
послуг в електронному вигляді (повний цикл).
Також ухвалено спеціальний Закону України та Постанову Кабінету Міністрів
України щодо розвитку відкритих даних і запроваджено єдиний державний веб-портал
відкритих даних й оприлюднено понад 1 500 наборів даних у формі відкритих даних.
За перший рік роботи Уряду запроваджено 10 пріоритетних електронних послуг,
ухвалено Концепцію розвитку системи надання електронних послуг до 2020 року,
Україна приєдналася до міжнародної Хартії відкритих даних та оприлюднено понад
7 000 наборів даних у формі відкритих даних, а також запроваджено обмін
електронними документами між СКМУ та ЦОВВ.
Прийнято наказ Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5 «Про
затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх
підготовки до передавання на архівне зберігання» та здійснено у 2016 році аналіз
стану впровадження цього Порядку.
Триває процес автоматизації консульських послуг, що включає в себе: підключення
ЗДУ (на цей час 110 ЗДУ зі 114) до Відомчої інформаційної системи МЗС України та
Департаменту консульської служби МЗС України для забезпечення у централізованому

порядку оформлення біометричних паспортів громадянина України для виїзду за
кордон, дипломатичних та службових паспортів України, перенесення до центральної
бази даних ВІС інформації консульського обліку громадян України (постійного та
тимчасового); встановлення РОS-терміналів для безготівкової оплати консульських
послуг (станом на ц.ч. встановлено в 27 установах, ДКС та аеропортах «Бориспіль» та
«Київ» (Жуляни). Створення системи регулювання потоків відвідувачів (систему в
якості експерименту встановлено в Департаменті консульської служби у відділі
апостилю, легалізації та витребування документів).

7. Суть підходу,
перспективі.

який

пропонується

реалізувати

в

середньостроковій

Інструменти е-урядування здатні забезпечити значне покращення якості
обслуговування фізичних і юридичних осіб та підвищення відкритості, прозорості й
ефективності діяльності органів влади.
8. Послідовність кроків, які планується зробити у 2017 році

Кроки
1. Ухвалення
Плану дій
реалізації
Концепції
розвитку
системи
надання

Пояснення,
обґрунтування

Формування
комплексного
плану розвитку епослуг

Відповідальні,
включаючи інші
державні органи
СКМУ
Державне
агентство з
питань
електронного
урядування

Терміни
(квартал)

Що дасть реалізація
цього кроку
(очікуваний
результат)

І квартал

Визначення
конкретних завдань та
чіткого плану
розвитку електронних
послуг

електронних
послуг
2.
Запровадження
пріоритетних
електронних
послуг (не
менше 20)

Переведення в
електронну
найбільш
важливих
публічних послуг
відповідно до
вимог ЄС

СКМУ
Державне
агентство з
питань
електронного
урядування
Мінекономрозвит
ку
ЦОВВ, що
надають
пріоритетні
публічні послуги
3. Забезпечення Надання
СКМУ
розвитку та
адміністративних Мінекономрозвит
функціонування послуг через
ку
Єдиного
Єдиний
Державне
державного
державний
агентство з
порталу
портал
питань
адміністративни адміністративних електронного
х послуг
послуг за
урядування
(poslugy.gov.ua) принципом «one інші органи, що
та інтеграція до stop shop»
надають послуги
нього
інформаційних
систем
державних
органів влади та
місцевого
самоврядування

ІІІ—IV
квартали

Покращення якості
обслуговування
громадян та
представників
бізнесу, ліквідація
корупційних загроз

протягом
року

підвищення якості
надання та
доступності
адміністративних
послуг

………………

…………

……………..

14.
Удосконалення
процесу
підготовки та
прийманняпередавання
електронних
документів до
архівних
установ
України

Створення
інноваційної
системи
нормативноправового та
технологічного
забезпечення
підготовки та
прийманняпередавання
електронних
документів
державних
органів влади,
органів
місцевого
самоврядування
, підприємств,
установ та
організацій
різних форм
власності до
архівних
установ України

Державна
архівна служба
України,
міністерства,
інші центральні
органи
виконавчої
влади

15.
Забезпечення
реалізації

Для
забезпечення
ефективного

СКМУ
Державна
архівна служба

……………
….
2017-2019
рік

І квартал
2018 року

…………..
Забезпечення в
системі державних
архівів України
постійного
зберіганняелектронн
их документів
державних органів
влади та місцевого
самоврядування,
підприємств,
установ та
організацій різних
форм власності в
умовах
використання
різноманітних
програмних та
технічних засобів
інформаційних
технологій, що
забезпечить надання
користувачам
доступу до архівних
електронних
документів, у тому
числі віддаленого
Практична
апробація
застосування

пілотного
проекту щодо
впровадження
інноваційної
системи
нормативноправового та
технологічного
забезпечення
підготовки та
прийманняпередавання
електронних
документів до
архівних
установ
України

застосування
інноваційних
інформаційних
технологій щодо
підготовки та
прийманняпередавання
електронних
документів в
архівні установи
України
доцільно
провести
апробацію
запропонованих
інноваційних
рішень,
створивши
дослідну
ділянку із
архівних
установ та
джерел їх
комплектування
різного рівня:
СКМУ, як
джерело
комплектування
Центрального
державного
архіву вищих
органів влади та
управління

України
Державне
агентство з
питань
електронного
урядування,
міністерства,
інші центральні
органи
виконавчої
влади,
державні
адміністрації
Дніпропетровсь
кої та
Чернівецької
областей
Апробація

технологій
підготовки та
прийманняпередавання
електронних
документів до
архівних установ
України, що
охоплює всі етапи
життєвого циклу
електронного
документа в
державних органах,
органах місцевого
самоврядування,
підприємствах,
установах та
організаціях різних
форм власності з
метою унормування
цих процесів

України;
ЦДАВО
України;
Державний
архів
Дніпропетровсь
кої області
(джерела
комплектування
обирає
самостійно);
Державний
архів
Чернівецької
області (джерела
комплектування
обирає
самостійно);
ЦДЕА України
16. Створення
на базі
Центрального
державного
електронного
архіву України
(ЦДЕА
України)
централізовано
го сховища
даних архівних
електронних
документів та

Для
забезпечення
ефективного
виконання
завдань та
функцій
електронного
урядування в
архівній сфері
щодо
використання
архівних
електронних

СКМУ
Державна
архівна служба
України
Державне
агентство з
питань
електронного
урядування,
міністерства,
інші центральні
органи
виконавчої

2017-2019
рр.

Побудова в архівній
сфері
централізованої веборієнтованої
захищеної
інформаційної
автоматизованої
системи, що
забезпечить архівні
установи України
всіх рівнів
(районного,
обласного,

державного
електронного
інформаційног
о ресурсу для
надання
доступу до
електронного
науководовідкового
апарату до всіх
документів
Національного
архівного
фонду (НАФ)

документів та
влади
інших
документів НАФ
в цифровій
формі, життєвий
цикл яких
продовжується
постійно, слід
забезпечити
архівні установи
централізовани
м
спеціалізованим
апаратнопрограмним
комплексом для
можливості
приймати,
зберігати
архівні
електронні
документи та
надавати
постійний
віддаленого
доступ до них

центрального)
відповідними
автоматизованими
комп’ютерними
технологіями для
приймання, обліку,
зберігання
документів НАФ в
електронній
(цифровій) формах,
а також їх
уніфікованого
пошуку по всіх
документах НАФ з
наданням доступу до
них, у тому числі
віддаленого через
мережу Інтернет

III. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
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17. Створення електронного інформаційного ресурсу культурної

спадщини і культурних цінностей
1. Основні проблеми, які мають бути вирішені у цій сфері
На державному рівні відсутня повна і достовірна інформація про кількісний і якісний
склад Музейного фонду України (державної і недержавної частини).
Не існує електронної бази даних про предмети Музейного фонду України, зокрема
про втрачені під час та внаслідок Другої світової війни, а також внаслідок окупації
частини території України, викрадені з музеїв, переміщені і повернуті в Україну та ті,
які можуть бути внесені до Державного реєстру національного культурного надбання.
Внаслідок окупації Криму, а також частини Луганської та Донецької областей країна
втратила близько 1,2 млн. музейних предметів – 1/10 державної частини Музейного
фонду України. Проте, точна інформація про конкретні втрати відсутня. 1 За відсутності
такої інформації, ефективно блокувати вивезення культурних цінностей до Російської
Федерації (в першу чергу це стосується культурних цінностей з музеїв АР Крим та м.
Севастополь, Луганської та Донецької областей) або до інших країн не можливо.
2. Відсутність електронної бази даних про культурні цінності України, що заявлені
до вивезення та тимчасового вивезення, не дозволяє Мінкультури ефективно
регулювати питання їх переміщення через державний кордон (тимчасове вивезення або
вивезення на постійне зберігання за межі України), оскільки існує потреба
підтвердження достовірності інформації про право власності на предмети культури та
їх цінності та значення для держави.
Відсутність інформації в електронному форматі щодо культурних цінностей,
включених до Державного реєстру національного культурного надбання, ускладнює
погоджувальні процедури та контроль при тимчасовому вивезенні таких культурних
цінностей за межі України.

1
Чинне законодавство передбачає створення страхового фонду документації (СФД) на
мікроплівці. Однак, по перше, страхове копіювання музейної документації через брак коштів
здійснювалося повільно та хаотично, лише невелика частка документації з окупованих територій
пройшла мікрофільмування. По друге, ефективність роботи з цими матеріалами викликає сумніви:
Мінкультури вже понад рік не може отримати з СФД навіть наявні відомості про втрачені предмети.

Існує потреба переведення на електронну форму обігу документації, зокрема
використання електронних свідоцтв на право вивезення (тимчасового вивезення)
культурних цінностей з території України.
3. Відсутня достовірна інформація про наявні об’єкти нерухомої культурної
спадщини, їх охоронні зони, предмет охорони цих пам’яток, а також самі стандарти
метаданих для опису пам’яток культурної спадщини. Крім того, відсутність публічної
інформації про об’єкти культурної спадщини може спричинити безконтрольне
руйнування цих пам’яток.
4. Відсутність інформації про об’єкти культурної спадщини у публічному доступі
призводить до відсутності прозорих механізмів оформлення дозвільних документів,
високих корупційних ризиків, зловживань у сфері збереження культурної
спадщинитощо.
5. Через недосконалість механізмів обліку предметів Музейного фонду України,
об’єктів культурної спадщини, збору даних про ці та інші культурні цінності та
пам’ятки культури ми стоїмо перед ризиком втрати не лише культурного надбання
(оскільки відсутній ефективний механізм контролю і управління), а й інформації про
них. Адже основний масив облікових даних про музейні колекції, об’єкти культурної
спадщини продовжує зберігатися: a) на аналогових, паперових носіях; b) локально,
безпосередньо на базі музеїв.
Поряд з цим існує потреба в удосконаленні механізмів створення, наповнення та
використання електронних баз даних реєстру нерухомих пам’яток культурної
спадщини, предметів Музейного фонду України, переміщених культурних цінностей,
налагодження взаємозв’язку з іншими реєстрами України, зокрема земельним
кадастром, інформаційними ресурсами органів доходів і зборів, та міжнародними
електронними інформаційними ресурсами.
6. Матеріально-технічна база державних архівних установ не відповідає
сучасним стандартам і потребам, що створює потенційну загрозу пошкодження та
втрати частини Національного архівного фонду (НАФ).
У зв’язку з дефіцитом фінансування не забезпечується надійний рівень
охоронної та пожежної безпеки державних архівних установ, не витримується
оптимальний температурно-вологісний режим збереження документів в
архівосховищах.

Кількість державних архівів, які вичерпали резерви площ для комплектування
документами або впритул наблизилися до граничної межі, з кожним роком
збільшується.
Повільними темпами з огляду на брак фінансування проводиться робота зі
страхового копіювання та створення фонду користування документами НАФ,
реставраційно-консерваційного оброблення, тощо.
У зв’язку з анексією Автономної Республіки Крим та окупацією частини
територій Донецької та Луганської областей втрачено контроль за збереженістю
майже 6 млн. справ НАФ.
7. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, установи,
організації, підприємства не забезпечують своєчасного проведення експертизи
цінності документів, підготовки справ для архівного зберігання та їх
упорядкування. В архівних підрозділах установ понад встановлені строки
зберігається 2307620 од. зб. Установами – джерелами формування НАФ описано
лише 68 % справ постійного зберігання. 83% з кадрових питань (особового
складу).
Таке становище може спричинити втрату документів НАФ та соціально
значущих видів документів, а також гальмує впровадження електронного
документообігу.
8. Послугами архівів щорічно користуються десятки тисяч юридичних і
фізичних осіб. Проте, на сьогодні основними формами доступу до документів НАФ
та використання їх інформації є ознайомлення з оригіналами або їх копіями в
читальних залах архівів, проведення документальних виставок, публікація
архівних документів традиційним способом, а також шлях їх розміщення на вебсайтах, відповіді на запити юридичних і фізичних осіб.
Досвід останніх років свідчить, що найбільш ефективною формою доступу до
документів НАФ є доступ до архівних фондів в режимі онлайн за допомогою
мережі Інтернет та відповідних інтернет-технологій, що створює безпрецедентні
можливості прискорення доступу до великих обсягів архівної інформації
практично безмежної кількості юридичних і фізичних осіб.
Для забезпечення доступу до архівної інформації за допомогою мережі Інтернет
та відповідних технологій необхідно перевести в цифровий формат всі документи

архівних фондівз паперовими носіями, насамперед, найбільш цінні та затребувані
суспільством.
Внаслідок браку фінансування оцифровування та електронний облік
документів НАФ здійснюються неефективно. Використовуються застарілі
програми. Впроваджені різними архівами програмні продукти придатні тільки
для внутрішнього користування і технічно не сумісні. Зазначене завдання ніколи
не вирішувалося системно.

2. Ключові кількісні показники, якими характеризується ситуація
Кількісні показники
Порівняльні показники
5593 музейних предметів, які були втрачені
та викрадені з музеїв та заповідників
України, заснованих на державній та
комунальній формах власності 
В Україні нараховується 564 музеїв усіх
За актуальними даними Мінкультури в
форм власності, в яких зберігається понад Україні станом на жовтень 2016 року
10 млн. од. предметів основного фонду   нараховується 2735 музеїв (у тому числі
відділів і філій), у яких зберігається майже
14 млн. од. основного фонду   
Станом на жовтень 2016 року до
130 007 пам’яток, які перебувають на обліку,
Державного реєстру нерухомих пам’яток
але не внесені до Державного реєстру
України занесено 6042 пам’ятки (з них 855 нерухомих пам’яток України;    
національного, 5187 місцевого)
30334 об’єктів культурної спадщини
занесені до Переліку як щойно виявлені
об’єкти культурної спадщини
У зв'язку з незаконною окупацією Станом на 01.01.2016 до Мережі архівних
окремих регіонів України, у 2015 році 2 установ
України
входить
2472
архівні відділи райдержадміністрацій установи.*****

Донецької області; 1 архівний відділ
міської ради та 1 трудових архіви
Луганської області опинилися на
території, підконтрольній незаконним
озброєним формуванням.Відомості щодо
3
архівних
відділів
райдержадміністрацій,
12
архівних
відділів міських рад, 48 трудових архівів
Донецької області та 5 архівних відділів
райдержадміністрацій,
11
архівних
відділів міських рад, 58 трудових архівів
Луганської області невідомі, оскільки
зазначені архівні установи знаходяться
на території, на якій органи державної
влади тимчасово не здійснюють або
здійснюють не в повному обсязі свої
повноваження
В Україні станом на 01.01.2016
зберігається близько 81 млн. од. зб. Та
од. обл.
документів
Національного
архівного фонду*****

З них:
Центральні державні архіви України - 9
Науково-дослідні та інші центральні
державні архівні установи - 4
Галузеві державні архіви - 12
Державні архіви областей - 24
Державні архіви міст - 1
Архівні відділи райдержадміністрацій 464
Архівні відділи міськрад - 132
Міські архіви - 4
Трудові архіви - 1681
Інші -309

Щорічно Національний архівний фонд
поповнюється близько 600 тис. од. зб.
документів із різними носіями інформації

Станом на 01.01.2017 до розділу
«Унікальні документи Національного
архівного фонду» Державного реєстру
національного культурного надбання
внесено 420 документів Національного
архівного фонду*****
Станом на 01.01.2017 року у Державному
реєстрі документів страхового фонду
документації України зареєстровано
відомості про 3156 об’єктів культурної

В Україні нараховується 564 музеїв усіх
форм власності, до Державного реєстру
нерухомих пам’яток України занесено
6042 пам’ятки тобто до страхового фонду

спадщини, які належать 110 музеям, закладено менше 2% документації на
бібліотекам, заповідникам, у тому числі культурні цінності*****
22 об’єкти по АР Крим, м.Севастополю,
Донецькій
та
Луганській
областях******
 Дані про викрадені предмети за період з 2010 по 2015 роки. Дані про викрадені
предмети за інші періоди відсутні. Також відсутні дані про кількість недержавної
частини Музейного фонду України
Статистичні дані Державного комітету статистики.
Мінкультури сформовано перелік музеїв державної та комунальної форм
власності, який постійно оновлюється.
Перелік об’єктів культурної спадщини формується відповідно до пункту 3
Прикінцевих положень Закону України «Про охорону культурної спадщини». Оскільки
облік пам’яток формувався за радянський час і є застарілими, ці пам’ятки не пройшли
відповідну процедуру занесення до Державного
***** Дані Державної архівної служби України.
****** Офіційні дані з Державного реєстру документів страхового фонду
документації України , який веде Державна архівна служба України.
Порівняльний аналіз відповідних кількісних показників України та інших країн не
проводився.
3. Мета, яку ми хочемо досягнути в середньостроковій перспективі і до кінця
2017 року
Метою зазначеного пріоритету є створення підґрунтя для запровадження прозорих
механізмів дозвільних процедур у сферах охорони культурної спадщини, музейної
справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей та уникнення
корупційних ризиків і зловживань.
Створення електронних інформаційних ресурсів з базами даних про об’єкти
культурної спадщини, культурні цінності (в тому числі предмети Музейного фонду
України, та документів Національного архівного фонду України) є довготривалим

процесом, оскільки вимагає комплексного та системного підходу, і розраховане на 20172020 роки.
В короткостроковій перспективі передбачається проведення аналізу норм
законодавства та вивчення питань внесення необхідних змін до нього, в частині
визначення стандартів мета даних і форм державних реєстрів (баз даних), механізмів
обміну даними, визначення рівнів доступу та повноважень органів влади (зокрема
Мінкультури та Укрдержархіву) щодо формування таких баз даних та забезпечення
функціонування такого ресурсу.
В середньостроковій перспективі передбачається створення та початок наповнення
(тестування) електронного інформаційного ресурсу, який складатиметься з модулів (баз
даних) предметів/об’єктів рухомої, нерухомої спадщини, а також втрачених/викрадених
культурних цінностей, з подальшою інтеграцією такої інформації у національні та
міжнародні інформаційні ресурси, та встановлення диференційованого доступу до неї
для цільових аудиторій (експертів, фахівців, органів влади, громадян).
Передбачається завершити створення електронного інформаційного ресурсу
«Архівні фонди України» з метою організації пошуку архівних фондів та надання
доступу до них користувачам, а також прискорити оцифровування довідкового
апарату до документів Національного архівного фонду, архівних справ і
документів із метою збереження паперових оригіналів документів Національного
архівного фонду, у тому числі унікальних, забезпечення доступу до них
користувачам, надання електронних архівних послуг.
4. Цільові кількісні показники, яких ми маємо досягнути в середньостроковій
перспективі і до кінця 2017 року
Наразі визначити не можливо.
Оскільки початок наповнення (тестування) ресурсу даними про кількість і стан
предметів і об’єктів культурної спадщини заплановано на 2018 рік.
5. Відповідність пріоритету Програмі діяльності Кабінету Міністрів України,
іншим стратегічним документам, міжнародним зобов’язанням, зокрема Угоді про
асоціаці
1) Програма діяльності Кабінету Міністрів України, затверджена постановою ВРУ №
1099-VIII від 14.04.2016 р.
Розділ XV «Соціально-гуманітарна реформа», підрозділ «Культура»:

створення електронних реєстрів культурних пам’яток.
2) Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджена
постановою Кабінету Міністрів України № 385 від 6 серпня 2014 року.
Ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів, пріоритет «Підвищення
ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіонів», завдання:
раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження культурної
спадщини та найцінніших природних територій
- підвищення рівня обізнаності населення щодо цінностей територій
- збереження
історико-культурних цінностей та природної
спадщини, забезпечення в регіонах доступності до культурної та
природної спадщини;
- залучення інвестицій у створення електронних каталогів музейних
експонатів, пам’яток історії та монументального мистецтва,
архітектури, археології;
3) Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу, затверджена Законом України № 1629 від 18.03.2004 р.
Перелік актів законодавства України та acquis Європейського Союзу у пріоритетних
сферах адаптації, Розділ 1 «Митне регулювання», глава II «Опис законодавства
України» та глава III «Опис законодавства ЄС».
6. Що уже було зроблено в попередній період
Попередньо Міністерством було розроблено та прийнято нормативно-правові акти
щодо обліку музейних предметів (стандарт метаданих); розпочато збір інформації про
культурні цінності Музейного фонду України, що були втрачені під час та внаслідок
Другої світової війни, втрачені та викрадені з музеїв державної та комунальної форми
власності у 2010—2015 роках; проведено аналіз чинної нормативної бази у сфері
охорони культурної спадщини; здійснено аналіз стану обліку державної частини
Музейного фонду України; розпочато моніторинг музеїв та інших закладів музейного
типу, в яких зберігається Музейний фонд України.
Нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України врегульовані питання
роботи архівних установ України, що зберігають документи Національного архівного
фонду, а також архівних підрозділів державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій, які створюються для постійного
або тимчасового зберігання документів Національного архівного фонду та соціально

значимих видів документів, необхідних для підтвердження законних прав та інтересів
громадян.
Держаною архівною службою України ведеться централізований державний облік
документів Національного архівного фонду на рівні системи архівних установ у
Центральному каталозі фондів та документів нефондової організації (каталог містить
паперові картки), розпочато створення інформаційної автоматизованої системи
«Архівні фонди України», здійснено аналіз стану оцифровування державними архівами
довідкового апарату до документів Національного архівного фонду та архівних справ.
Проведений аналіз свідчить про незадовільний стан оцифровування описів справ,
архівних справ через відсутність належного фінансування державних архівів.
7. Суть підходу,
перспективі

який

пропонується

реалізувати

в

середньостроковій

З метою досягнення пріоритету передбачається здійснити аналіз чинного
національного законодавства, виявлення недоліків і підготовка проектів відповідних
змін до законів України, визначення стандартів мета даних об’єктів культурної
спадщини, архівних фондів, впровадження (тестування) обліку об’єктів архівних
фондів та музейних предметів в електронній формі на базі ряду музеїв та архівів, що
стане підґрунтям для наповнення електронного інформаційного ресурсу архівних
фондів, культурної спадщини і культурних цінностей в довгостроковій перспективі.

8. Послідовність кроків, які планується зробити у 2017 році

Кроки

Аналіз чинного
законодавства у

Пояснення,
обґрунтування
Забезпечення
державної

Відповідальні,
включаючи
інші державні
органи
Мінкультури

Терміни
(квартал)
І – ІІ
квартали

Що дасть
реалізація цього
кроку
(очікуваний
результат)
Створить
передумови для

сфері вивезення,
ввезення та
повернення
культурних
цінностей, а також
актів
законодавства ЄС
щодо експорту
товарів
культурного
призначення та
повернення
культурних
цінностей
Розроблення
законопроекту
стосовно внесення
змін до деяких
актів
законодавства
України щодо
вивезення та
повернення
культурних
цінностей

політики України
щодо адаптації
законодавства з
урахуванням
реальних потреб в
електронному
ресурсі щодо
переміщення
культурних
цінностей

Мінкультури

2017 р.

розроблення
законопроекту
щодо внесення
змін до деяких
законодавчих актів
України у сфері
вивезення,
ввезення та
повернення
культурних
цінностей

ІІІ – ІV
квартали
2017 р.

Забезпечення
виконання вимог
Закону України
«Про
Загальнодержавну
програму адаптації
законодавства
України до
законодавства
Європейського
союзу»,
встановлення,
зокрема, порядку
видачі свідоцтва на
право вивезення
(тимчасового
вивезення)
культурних
цінностей з

території України
за допомогою
відповідних
електронних
ресурсів
Здійснення заходів
з впровадження в
електронній формі
свідоцтва на право
вивезення
(тимчасового
вивезення)
культурних
цінностей з
території України

Аналіз чинного
законодавства у
сферах музейної
справи та охорони
культурної
спадщини

Передумовою для
створення
електронного
інформаційного
ресурсу є
формалізація та
уніфікація обміну

Мінкультури

ІV квартал
2017 р.

Мінкультури

І – ІІ
квартали
2017 р.

Забезпечення
інформаційного
обміну між
органами доходів і
зборів та
Мінкультури за
допомогою
електронних
засобів передачі
інформації;
забезпечення
видачі свідоцтва
місцевими
органами
виконавчої влади і
Мінкультури з
централізацією
даних з видачі
свідоцтва в
Мінкультури
Створення
передумов для
підготовки
пропозицій щодо
змін до деяких
законодавчих актів
в частині

даними
(стандарти
метаданих),
створення
законодавчого
підґрунтя для
функціонування
ресурсу.
Це потребує
проведення
системного
аналізу чинних
норм, які
визначають
повноваження
Мінкультури у
даному напрямку
та механізми
формування
реєстрів (баз
даних),
визначення
функцій суб’єктів
різного рівня у
створенні,
використанні та
публікації
відповідної
інформації
Уніфікація
процесів та
метаданих

визначення
повноважень
Мінкультури та
інших органів
влади, умов
функціонування
електронного
інформаційного
ресурсу (баз даних
про предмети та
об’єкти рухомої і
нерухомої
культурної
спадщини), вимог
до його
наповнення та
рівнів доступу

Мінкультури
Мін’юст

ІV квартал
2017 р.

Забезпечення умов
для впровадження
єдиних вимог та
правил організації
електронного
обліку об’єктів

Удосконалення
нормативноправової бази

Опрацювання
питання створення
або визначення
Дата-центру при
Мінкультури

Запровадження
обліку музейних
предметів в
електронній формі
(пілотні проекти)

Мінкультури

ІV квартал
2017 р.

Центр
Мінкультури
виконуватиме
координаційну та
методичну
функції в
масштабах країни,
а також стане
майданчиком для
забезпечення
функціонування
реєстрів після їх
створення
Створення
Мінкультури
локальних
проектів
переведення
даних обліку
музейних
предметів з
паперових носіїв в
електронний

ІV квартал
2017 р.

ІV квартал
2017 р.

культурної
спадщини
Створення
механізмів для
формування
електронного
інформаційного
ресурсу.
Визначення
повноважень
Мінкультури та
інших суб’єктів
функціонування
ресурсу.
Визначення
функцій інституції
з координації
функціонування
електронного
інформаційного
ресурсу

Створення
передумов для
наповнення
електронного
інформаційного
ресурсу даними
про предмети
Музейного фонду
України.

Затвердження
державної
програми
оцифрування
документів НАФ

Удосконалення
нормативноправової бази

(цифровий)
формат створює
передумови для
формування
інформаційного
ресурсу
Дозволить
створити
технічнопрограмний
базис в архівній
сфері
для суттєвого
покращення
темпів
оцифрування
документів НАФ
для створення
централізованого
фонду
користування
цими
документами з
метою надання
доступу до них
громадян
України та
іноземців

СКМУ
Міністерство
юстиції
України
Державна
архівна служба
України,
міністерства,
інші
центральні
органи
виконавчої
влади

Створення
Міністерство
порядку
юстиції
визначення норм України

І-II квартал
2017 р.

Забезпечення
архівних установ
обладнанням для
сканування та
попередньої
реставрації
документів НАФ,
створення
інформаційної
автоматизованої
системи для
описування
оцифрованих
копій, їх
зберігання,
організації
пошуку та
надання доступу
до них, у тому
числі віддаленого
у формі
електронних
архівних послуг

ІV квартал

Щорічне
планування
роботи архівних

оцифрування
документів

виробітку та
часу на
здійснення
оцифрування
документів НАФ
архівними
установами
України, їх
описування в
електронній
формі. Внесення
змін у щорічну
планово-звітну
документацію
архівних установ
України

Визначення
технічних вимог
до оцифрованих
копій документів
НАФ

Для уніфікації
Державна
оцифрованих
архівна служба
копій документів України
НАФ, з яких буде
створено
централізований
фонд
користування,
слід визначити
перелік форматів
даних
оцифрованих
копій сторінок
документів з
паперовим

Державна
архівна служба
України

установ України
щодо
оцифрування
документів НАФ
та звітування про
виконання цієї
роботи

ІV квартал
2017 р.

Створення за
єдиними
правилами
оцифрованих
копій документів
НАФ різними
архівними
установами, що
дозволить у
подальшому
оптимізувати
роботу
інформаційної
автоматизованої
системи щодо їх
автоматизованого

носієм,
аудіовізуальних
документів,
науковотехнічної
документації, а
також технічні
характеристики
до кожного типу
даних
(графічних,
аудіо- та
відеоданих)
Запровадження
Створення
обліку документів локальних
архівних фондів в проектів
електронній
переведення
формі (пілотні
даних обліку
проекти)
архівних фондів
з паперових
носіїв в
електронний
(цифровий)
формат створює
передумови для
формування
електронного
інформаційного
ресурсу

опрацювання,
надання доступу
до них
(відтворення) та
забезпечення їх
конвертації на
підставі внесення
змін у визначений
перелік форматів
даних для
цифрових копій
документів НАФ
Державна
архівна служба
України

ІV квартал
2017 р.

Створення
передумов для
наповнення
електронного
інформаційного
ресурсу даними
про документи
архівних фондів.

