
У 2011–2012 рр. у рамках виконання Національної програми 

інформатизації (НПІ), у тому числі за рахунок коштів бюджетних 

програм з інформатизації органів державної влади, було отримано такі 

результати зі створення і розвитку електронних інформаційних ресурсів: 

− інтеграція існуючих систем моніторингу інформаційних ресурсів 

Інтернету; 

− створення національної системи електронного інформаційно-

бібліотечного ресурсу «Електронна бібліотека»; 

− створення автоматизованої інформаційної системи «Музейні фонди 

України», розроблено програмне забезпечення «Сервер віртуальних 

експозицій»; 

− створено програмне забезпечення ведення Державного земельного 

кадастру. 

– Мінпраці завершено створення системи Єдиного державного 

автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, зокрема 

реалізовано можливості аналізу стану й динаміки змін чисельності 

пільговиків, змін вартості пільг різних видів, аналізу розрахунків за надані 

пільги, формування бюджетної пропозиції для забезпечення фінансування, 

моделювання і планування нововведень з питань реформування пільг, аналіз 

впливу змін законодавства щодо надання пільг; створено Центральний банк 

даних з проблем інвалідності й проведено модернізацію Центрального 

сховища даних Мінпраці; 

– Держслужбою спецзв’язку та захисту інформації розроблено технічний 

проект комплексу апаратних засобів Реєстру інформаційних, 

телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем органів 

виконавчої влади й підприємств, організацій, що належать до сфери їх 

управління, а також технічне завдання і технічний проект на модернізацію 

комплексної системи захисту інформації Реєстру інформаційних, 

телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем органів 

виконавчої влади й підприємств, організацій, що належать до сфери їх 

управління з програмним комплексом; 

– Держводгоспом проведено державний моніторинг поверхневих вод, 

ведення водного кадастру, паспортизацію та керування водними ресурсами. 

У 2011–2012 рр., за умови належного фінансування завдань (проектів) 

НПІ зі створення і розвитку електронних інформаційних ресурсів, найбільш 

вагомими результатами їх мають стати: 

– завершення робіт з упровадження реєстру національних електронних 

інформаційних ресурсів; 

– створення реєстру державних адміністративних послуг; 



– розвиток системи інтегрованого доступу до інформації з мережі 

Інтернет і системи аналізу галузевого ринку шляхом створення бази знань з 

проблематики інформаційно-комунікаційних технологій; 

– розвиток системи моніторингу веб-сайтів органів державної влади; 

– створення бази даних науково-технічної інформації, зокрема системи 

баз даних науковців України й бази даних системи реєстрації 

інтелектуального потенціалу масової творчості України; 

– забезпечення розвитку єдиного веб-порталу органів виконавчої влади, 

а саме: інтеграція до єдиного веб-порталу органів виконавчої влади 

підсистем «Довідник посадових осіб» і «Нормативно-правові документи» 

веб-сайтів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і 

Севастопольської міських держадміністрацій; 

– модернізація Державної інформаційної системи реєстраційного обліку 

фізичних осіб і їх документування; 

– здійснення заходів з упровадження реєстру документів дозвільного 

характеру, а саме: автоматизована система ведення реєстру документів 

дозвільного характеру; 

– здійснення заходів з інформатизації, пов’язаних з проведенням 

земельної реформи, зокрема ведення Державного земельного кадастру: 

створення баз даних про земельні ділянки на рівні районних і міських 

відділів і управлінь земельних ресурсів; 

– упровадження інформаційних технологій у сфері науки, освіти й 

культури, у тому числі автоматизованої інформаційної системи «Музейні 

фонди України»; 

– завершення робіт з автоматизації діяльності органів праці і соціального 

захисту населення, пов’язаної з веденням Єдиного державного 

автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, створення 

технологічної основи єдиної автоматизованої системи надання послуг 

пільговим категоріям громадян; 

– створення другої черги єдиного інформаційного веб-ресурсу звернень 

громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

(Доповідь про стан інформатизації та розвиток інформаційного 

суспільства в Україні за 2012 р. (проект) // Державне агентство з питань 

науки, інновацій та інформатизації України (http://www.dknii.gov.ua). 

 

 


