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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1497/2005
Про першочергові завдання щодо впровадження
новітніх інформаційних технологій
З метою створення належних умов для прискорення економічного та соціального
розвитку України, суттєвого поліпшення умов життя людей, забезпечення відкритості
і прозорості функціонування органів державної влади та органів місцевого самовряду
вання, реалізації конституційних прав громадян в інформаційній сфері постановляю:
1. Установити, що розвиток в Україні інформаційного суспільства та впровад3
ження новітніх інформаційних технологій в усіх сферах суспільного життя, діяль3
ності органів державної влади та органів місцевого самоврядування є одним із пріо3
ритетних напрямів державної політики.
2. Кабінету Міністрів України забезпечити:
1) протягом 2005–2006 років:
розроблення із залученням представників наукових установ та організацій, відповід
них громадських організацій, підприємців Національної стратегії розвитку інформацій
ного суспільства в Україні та плану дій щодо її реалізації, передбачивши, зокрема, захо
ди, спрямовані на зміцнення кадрового та наукового потенціалу, стимулювання детінізації
діяльності у сфері розвитку інформаційних технологій, удосконалення системи освіти;
організацію роботи з надання юридичним та фізичним особам адміністративних по
слуг на основі використання електронної інформаційної системи «Електронний уряд»;
удосконалення нормативноправової бази з питань розроблення та впровадження
новітніх інформаційних технологій та адаптацію законодавства України з цих питань
до законодавства Європейського Союзу, зокрема, шляхом:
– підготовки законопроекту щодо внесення відповідних змін до Національної про
грами інформатизації стосовно визначення стратегічних напрямів розвитку інформа
ційного суспільства і вдосконалення механізмів реалізації державної політики у цій сфері;
– підготовки проектів нормативноправових актів з питань впровадження елек
тронного документообігу, здійснення експортноімпортних операцій, сертифікаційних
процедур з використанням електронного цифрового підпису, захисту авторських прав
у сфері інформаційних технологій;
стимулювання інвестиційної діяльності у сфері інформаційних технологій, підвищення
ефективності системи надання інформаційних послуг;
сприяння розвитку підприємницької діяльності у сфері інформаційних технологій,
зокрема розроблення програмного забезпечення та виробництва комп’ютерної техні
ки, експортно орієнтованих виробництв шляхом створення бізнесінкубаторів, техно
полісів, центрів високих інформаційних технологій, оптимізації митного та податкового
законодавства;
спрощення порядку державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, які
діють у інформаційній сфері, подання ними звітності про свою діяльність, створення
умов для митного оформлення товарів, впровадження системи приймання та видачі
відповідних документів із використанням глобальної інформаційної мережі Інтернет
та електронного цифрового підпису;
вжиття заходів до створення загальнодержавних інформаційних систем, насамперед
з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, довкілля;
істотне підвищення рівня доступу населення до державних інформаційних ресурсів
та систем надання послуг через глобальну інформаційну мережу Інтернет;
розроблення та впровадження національних стандартів з питань криптографічного
захисту інформації та електронного цифрового підпису;
утворення (визначення) у складі Ради міністрів Автономної Республіки Крим, облас
них, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій структурних
підрозділів, відповідальних за розвиток та впровадження на відповідних територіях
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новітніх інформаційних технологій, зокрема систем електронного документообігу, на
дання юридичним та фізичним особам адміністративних та інших послуг з використан
ням глобальної інформаційної мережі Інтернет;
2) до 2010 року:
вжиття заходів до дальшого розвитку Національної системи конфіденційного зв’язку
та її використання для організації єдиної системи інформаційного обміну між органами
державної влади та органами місцевого самоврядування;
розроблення нормативноправових актів та здійснення відповідних першочергових
заходів, спрямованих на запобігання злочинності у сфері використання електронно
обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж;
впровадження в органах виконавчої влади та інших державних органах систем елек
тронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису;
дальший розвиток системи національних інформаційних ресурсів, створення інтег
рованих інформаційноаналітичних систем органів державної влади та органів місцево
го самоврядування, правоохоронних органів;
забезпечення здійснення електронних державних закупівель;
оснащення комп’ютерами загальноосвітніх навчальних закладів державної форми
власності, підключення їх до глобальної інформаційної мережі Інтернет, розроблення
відповідних прикладних програмних засобів для впровадження новітніх форм та ме
тодів навчання, комп’ютерного тестування знань;
активізацію роботи з широкого впровадження у повсякденне життя населення пла
тіжних карток для безготівкових розрахунків за придбані товари, виконані роботи
та надані послуги, у тому числі через глобальну інформаційну мережу Інтернет;
створення в електронній формі фондів архівів, бібліотек, музеїв та інших закладів
культури, формування відповідних інформаційних систем, зокрема з української історії,
культури, народної творчості, сучасного мистецтва, а також забезпечення широкого
доступу населення до таких систем;
забезпечення створення в усіх населених пунктах України можливостей для доступу
до глобальної інформаційної мережі Інтернет.
3. Міністерству фінансів України вжити заходів до недопущення фінансування
проектів інформатизації органів державної влади без погодження таких проектів
з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації.

Президент України
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