
 

 
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

29 листопада 2021 року                        Київ                                                   № 753 
 
 
Питання науково-технічної ради з 
питань інформатизації при Київській 
обласній державній адміністрації 
 

Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про 
Національну програму інформатизації», постанови Кабінету Міністрів України від 
12 квітня 2000 року № 644 «Про затвердження Порядку формування та виконання 
регіональної програми і проекту інформатизації», розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 21 лютого 2001 року № 54-р «Про затвердження державних 
замовників регіональних програм і проектів інформатизації», для розгляду питань 
формування і виконання програм інформатизації Київської області:  

 
1. Утворити науково-технічну раду з питань інформатизації при Київській 

обласній державній адміністрації у складі згідно з додатком. 
 
2. Затвердити Положення про науково-технічну раду з питань 

інформатизації при Київській обласній державній адміністрації, що додається. 
  
3. Визнати такими, що втратили чинність: 
розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від  

12 липня 2001 року № 320 «Про заходи щодо розробки Програми інформатизації 
Київської області»; 

розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від  
06 лютого 2004 року № 41 «Про внесення змін до деяких розпоряджень голови 
облдержадміністрації»; 

розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від  
14 травня 2008 року № 735 «Про склад науково-технічної ради з питань 
інформатизації Київської області при Київській обласній державній адміністрації».  

 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Київської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій і цифровізації Шугалія Д.А. 

 
 
Голова адміністрації   (підпис)   Василь ВОЛОДІН 
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ПОЛОЖЕННЯ 
про науково-технічну раду з питань інформатизації при Київській обласній 

державній адміністрації 
 

1. Науково-технічну раду з питань інформатизації при Київській обласній 
державній адміністрації (далі – науково-технічна рада) утворено для розгляду 
питань формування і виконання програми інформатизації Київської області. 

 
2. Науково-технічна рада є консультативно-дорадчим органом Київської 

обласної державної адміністрації з питань інформатизації, який функціонує на 
громадських засадах. 

 
3. У своїй діяльності науково-технічна рада керується Конституцією та 

законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 
іншими нормативно-правовими актами, що стосуються сфери інформатизації, а 
також цим Положенням. 

 
4. Основними завданнями Науково-технічної ради є: 
організація формування програми інформатизації Київської області; 
проведення аналізу проблемних питань, що виникають під час формування 

та виконання програм і проєктів інформатизації Київської області; 
узгодження дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування з питань формування, затвердження та виконання програми 
інформатизації Київської області. 

 
5. До складу науково-технічної ради можуть входити представники органів 

виконавчої влади та, за згодою, науковці, представники підприємств, установ, 
організацій незалежно від форми власності, які працюють у галузі 
інформатизації, інформаційних послуг та суміжних галузях. 

 
6. Науково-технічну раду очолює її голова, а за його відсутності – 

заступник голови. 
 
7. Склад науково-технічної ради затверджується розпорядженням голови 

Київської обласної державної адміністрації. 
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8. Науково-технічна рада збирається на свої засідання у разі необхідності. 

Засідання вважається правоможним, якщо на ньому присутня більшість членів 
науково-технічної ради. Засідання можуть проводитися за ініціативи голови 
науково-технічної ради, його заступника або трьох її членів. 

 
9. Рішення науково-технічної ради приймаються відкритим голосуванням 

простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. 
 
10. Рішення науково-технічної ради оформлюються протоколом, який 

підписується головуючим на засіданні. 
 
11. Рішення, які приймає науково-технічна рада, мають рекомендаційний 

характер. 
 
12. Науково-технічна рада може залучати окремих фахівців підприємств, 

установ, організацій різних форм власності (за згодою їх керівників) до 
розв’язання покладених на неї завдань. 

 
 

Директор департаменту  
економіки та цифровізації 
Київської облдержадміністрації Наталія ПОГРЕБНА 


