
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 травня 2022 р. № 124/4

Щодо проекту Постанови про затвердження 
завдань Національної програми інформатизації 
на 2022-2024 роки (реєстр № 7298)

За дорученням Голови Верховної Ради України від 19.04.2022 Комітет з 
питань екологічної політики та природокористування відповідно до предметів 
відання розглянув проект Постанови про затвердження завдань Національної 
програми інформатизації на 2022-2024 роки (реєстр № 7298 від 19.04.2022 р.), 
внесений Кабінетом Міністрів України, і відмічає.

Проект Постанови, як зазначено у пояснювальній записці, розроблено з 
метою узгодження і затвердження завдань Національної програми 
інформатизації на 2022-2024 роки (далі – Завдань) та їх державних замовників, 
для створення, модернізації і розвитку інформаційних і телекомунікаційних 
систем, засобів інформатизації, інформаційних ресурсів. Завдання складаються з 
розділів, які відповідають основним напрямам створення інформаційного 
суспільства в Україні та її інтеграції до світового інформаційного простору.

Зокрема, розділом «Інформатизація в галузі екології та використання 
природних ресурсів» передбачено завдання в частині створення та розвитку 
інформаційно-аналітичних систем в галузі екології та використання природних 
ресурсів. Очікуваними результатами виконання завдання визначено:

створення, розвиток і модернізація багатомодульної інформаційно-
комунікаційної системи «Єдина екологічна платформа «ЕкоСистема»;

впровадження централізованої комплексної інформаційно-аналітичної 
системи управління фінансово-господарською діяльністю Держводагентства.

Орієнтовними державними замовниками визначено Міндовкілля, 
Держводагентство та Держлісагентство
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Комітет зазначає, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 11.10.2021 р. № 1065 «Про Єдину екологічну платформу 
«ЕкоСистема», Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України 
доручено забезпечити створення та впровадження в експлуатацію Єдиної 
екологічної платформи «ЕкоСистема» (далі - ЕкоСистема) з подальшою 
інтеграцією усіх власних інформаційних ресурсів до неї. 

Згідно із затвердженим Положенням про ЕкоСистему, 
ЕкоСистема - це загальнодержавна екологічна автоматизована інформаційно-
аналітична система забезпечення доступу до екологічної інформації та її мережа, 
що забезпечує створення, збирання, одержання, зберігання, використання, 
поширення, охорону, захист інформації, а також електронну взаємодію між 
фізичними та юридичними особами, фізичними особами - підприємцями, 
суб’єктами надання адміністративних послуг, суб’єктами надання публічних 
(електронних публічних) послуг, центрами надання адміністративних послуг з 
метою отримання адміністративних та інших публічних (електронних 
публічних) послуг у сфері охорони навколишнього природного середовища.

За результатами обговорення Комітет   в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Комітету з питань цифрової трансформації внести 
пропозицію до Верховної Ради України про прийняття проекту Постанови про 
затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2022-2024 роки 
(реєстр № 7298 від 19.04.2022 р.), внесеного Кабінетом Міністрів України. 

2. Рішення направити до Комітету з питань цифрової трансформації.
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