
Проєкт Постанови Кабінету Міністрів України  

«Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на 

підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості» 

 
Редакція проекту Постанови 

 

Пропозиції ТелПУ Обгрунтування 

Відповідно до статей 97 і 108 Бюджетного 

кодексу України Кабінет Міністрів України 

постановляє: 

  

1. Затвердити такі, що додаються:   

Порядок та умови надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію заходів, спрямованих на 

підвищення доступності широкосмугового 

доступу до Інтернету в сільській місцевості; 

типовий договір про закупівлю послуг з 

підключення до Інтернету, закупівля яких 

здійснюється за кошти субвенції. 

  

2. Дозволити здійснювати протягом 

бюджетного періоду видатки на закупівлю 

послуг підключення закладів соціальної 

інфраструктури до широкосмугового 

доступу до Інтернету одночасно з 

державного та місцевих бюджетів. 

Установити, що джерелами 

співфінансування коштів місцевих бюджетів 

не можуть бути міжбюджетні трансферти з 

державного бюджету місцевим бюджетам. 

  

3. Установити, що одержувачі субвенції у 

договорах про закупівлю послуг з 

підключення закладів соціальної 

інфраструктури до широкосмугового 

доступу до Інтернету можуть передбачати 

попередню оплату у розмірі до 30 відсотків їх 

вартості, визначеної у зазначених договорах, 

строком не більш як на три місяці. 

  



4. Національній комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації (за згодою) у разі 

надходження від Міністерства цифрової 

трансформації запитів щодо надання 

інформації про операторів та провайдерів 

телекомунікацій, розпорядником яких є 

Комісія згідно з законодавством, забезпечити 

надання такої інформації. 

 Пропонуємо уточнити перелік інформації, 

про яку йде мова 

 

5. Міністерству цифрової трансформації: 

1) забезпечити збір, обробку та відбір 

клопотань на підключення закладів 

соціальної інфраструктури до 

широкосмугового доступу до Інтернету, 

поданих територіальними громадами; 

  

2) за результатами проведеного відбору у 

місячний строк подати на розгляд Кабінету 

Міністрів України проект розпорядження 

щодо розподілу субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

заходів, спрямованих на підвищення 

доступності широкосмугового доступу до 

Інтернету в сільській місцевості у 2021 році; 

  

3) розробити та затвердити:  

форму подання звітності про використання 

коштів субвенції; 

методичні рекомендації з побудови 

локальних мереж у закладах соціальної 

інфраструктури. 

 уточнити, що звітність подають 

територіальні громади 

6. Обласним державним адміністраціям: 

протягом десяти днів з дня набрання 

чинності цією постановою забезпечити 

подання територіальними громадами 

клопотань, що передбачені підпунктом 1 

пункту 5 цієї постанови; 

протягом 2021 року надавати територіальним 

громадам фахову підтримку для здійснення 

закупівель послуг за кошти субвенції. 

  



7. Одержувачам субвенції: 

1) не менше ніж за 7 робочих днів до 

початку проведення закупівель погоджувати 

з Мінцифри тендерну документацію, що 

необхідна для проведення усіх процедур 

закупівель та спрощених закупівель, що 

передбачені статтями 13 та 14 Закону 

України «Про публічні закупівлі»; 

 

 

Можливо, необхідно встановити терміни 

такого погодження. Адже термін в 45 днів, 

відведений на погодження державними 

органами,  може серйозно скоротити час на 

будівництво. 

2) перед підписанням договору з виконавцем 

погоджувати документацію з Генеральним 

державним замовником Національної 

програми інформатизації відповідно до 

вимог статті 48 Бюджетного Кодексу 

України, пункту 8 Порядку проведення 

експертизи Національної програми 

інформатизації та окремих її завдань 

(проектів), затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 липня 

2002 р. № 1048 (Офіційний вісник України, 

2002 р., № 30, ст. 1423), пункту 13 Положення 

про формування та виконання Національної 

програми інформатизації, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

31 серпня 1998 р. № 1352 (Офіційний вісник 

України, 1998 р., № 35, ст. 1308); 

 Можливо, необхідно встановити терміни 

такого погодження. Адже термін в 45 днів, 

відведений на погодження державними 

органами,  може серйозно скоротити час на 

будівництво. 

3) вживати заходів для створення локальних 

мереж в соціальних закладах за рахунок 

коштів місцевих бюджетів та інших джерел, 

не заборонених законодавством; 

3) організувати процес проведення 

закупівель зі створення локальних мереж в 

соціальних закладах за рахунок коштів 

місцевих бюджетів та інших джерел, не 

заборонених законодавством; 

Не зрозуміле формулювання.  

 

4) після прийняття рішення про розподіл 

субвенції, до 10 числа кожного місяця 

подавати до обласних державних 

адміністрацій та Міністерства цифрової 

трансформації звіт про використання коштів 

субвенції, використовуючи електронну 

форму за посиланням 

https://diia.gov.ua/speedtest. 

  



8. Внести зміни до абзацу першого пункту 13 

Положення про формування та виконання 

Національної програми інформатизації, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 31 серпня 1998 р. № 

1352 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 

35, ст. 1308; 2011 р., № 42, ст. 1716; 2019 р., 

№ 44, ст. 1536, № 92, ст. 3043; 2020 р., № 87, 

ст. 2805), виклавши його у такій редакції: 

  

«13. Під час виконання завдань (проектів) 

Національної програми інформатизації 

державні замовники беруть бюджетні 

зобов’язання та здійснюють платежі за 

такими завданнями (проектами) після їх 

погодження з Генеральним державним 

замовником у разі, коли їх вартість дорівнює 

або перевищує 500 тис. гривень, а в разі 

закупівель послуг з доступу до Інтернету за 

кошти субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію заходів, 

спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в 

сільській місцевості, - коли їх вартість 

перевищує 1 тис. грн.». 

  

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ   
 

 


