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МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ 

Мінцифри 

вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150, тел. (044) 207-17-30 

E-mail: hello@thedigital.gov.ua, сайт: www.thedigital.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 43220851 
 

 

від ____________20___р. № ________________      На №_______________ від ______________20___р.  

 
 

Голові правління Інтернет 

Асоціації України  

Анатолію ПЯТНІКОВУ  

вул. О. Гончара, 15/3, офіс 22,   

м. Київ, 04053 

 

 

Шановний Анатолію Вікторовичу! 

Міністерство цифрової трансформації України опрацювало лист Інтернет 

асоціації України від 12 квітня 2021 року № 73, щодо проекту постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання послуг 

Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів» та 

повідомляє. 

Пунктом 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо повноважень в галузі охорони 

навколишнього природного середовища» Кабінет Міністрів України 

уповноважено забезпечити прийняття рішень з питань, що потребують 

законодавчого врегулювання, крім випадків, визначених статтею 92 Конституції 

України, у сферах, відповідальність за які несе Кабінет Міністрів України, 

зокрема екології, державного управління, охорони здоров’я, щодо проведення 

експерименту, строк якого не перевищує двох років. Порядок проведення 

експерименту встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2021 року № 94 

«Про реалізацію експериментального проекту щодо функціонування 

Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів» (далі – 

постанова № 94) запроваджено реалізацію експериментального проекту щодо 

функціонування Національного центру резервування державних інформаційних 

ресурсів (далі – Національний центр) протягом двох років з дня набрання 

чинності постановою. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку надання послуг Національного центру резервування державних 
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інформаційних ресурсів» розроблено Адміністрацією Держспецзв’язку на 

виконання абзацу третього пункту 5 постанови № 94. 

Згідно з абзацом четвертим пункту 5 постанови № 94 Адміністрація 

Держспецзв’язку до 31 грудня 2022 року має надати Кабінету Міністрів України 

та Апарату Ради національної безпеки і оборони України відповідний звіт про 

реалізацію експериментального проекту щодо функціонування Національного 

центру резервування державних інформаційних ресурсів, а також пропозиції 

щодо внесення змін до актів законодавства за результатами його реалізації. 

 

З повагою 

 

 

Перший заступник Міністра                                                      Олексій ВИСКУБ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайло Неділько  073 103 12 10 


