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2. Стислий зміст концепції  
 
Модуль G2С, government-to-citizens - дозволить прискорити 
та спростити процедуру отримання фітосанитарного 
сертифікату на експорт вітчизняної сільськогосподарської 
продукції. 
 
Фітосанитарний сертифікат  –  вид дозвільного документу 

згідно Закону України «Про  Перелік документів дозвільного 
характеру у сфері господарської діяльності»,  

видається на підставі Закону України «Про карантин 
рослин» з метою засвідчення фітосанітарного стану 
вантажу і  супроводжує вантаж до країни експорту, 

відповідно до вимог Міжнародної конвенції по карантину 
и захисту рослин 

 
 
 
 



 

 



3. Досвід яких держав і у чому адаптовано, 
розширено 
 
 
 

ФАО  схвалив прохання Фонду по розробки 
стандартів і торгівлі СОТ про виділення 

коштів на створення глобальної електронної 
системи сертифікації e-Phyto.  
Схвалено  181 країнами світу.  

Країни, які використовують деякі форми 
електронної сертифікації : Австралія, Канада, 

Кенія, Республіка Корея, Нідерланди, Нова 
Зеландія и США. 

ФАО   - Продовольча та сільськогосподарська організація ООН - 
надає методичну допомогу  та розробляє міжнародні стандарти; 
координує  міжнародну діяльність, спрямовану на  боротьбу з голодом; 
акумулює  знання та інформацію; 
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№ 

н/п 

Складові концепції Зміст концепції 

1 Заохочення інтелекту людського ресурсу 

організації 

Міністерство аграрної політики та продовольства 

України, Держпродспоживслужба України 

матеріальне нематеріальне організаційно-

функціональне 

 не має  новітні 

інформаційно-

комунікативні 

технології,  

державні 

інформаційно-

аналітичні системи 

підприємці, бізнес-

організації, молоді 

науковці, професійні 

об'єднання, ООН, 

СОТ  

2 Критерії конкурентоспроможності людського 

ресурсу організації 

-Кваліфікація та професіоналізм службовців ; 

-Матеріальне заохочення службовців;  

-Прозорість та відкритість діяльності; 

-Інноваційний показник (скорочення часу для надання послуги); 
 

3 Шляхи залучення фінансування: 

- державного фінансування  державний бюджет  не має  не має 

- субсидій  Фонд по розробки 

стандартів і 

торгівлі СОТ  

 не має  не має 

- протекціонізму Національна 

програма 

інформатизації 

розвиток національних 

програмних засобів у 

системах управління 

сприяння 

приватному 

інформаційному 

бізнесу 

4. Характеристика концепції  



4 Очікувані результати: 

 матеріальне нематеріальне організаційно -функціональне 

- для персоналу 

організації 

 підвищення рівня 

матеріального заохочення за 

рахунок скорочення штатів 

 уніфікація правових вимог   інформатизація всіх управлінських 

процесів 

 

- для організації  збільшення фонду 

заробітної плати 

 підвищення рівня 

конкурентоспроможності 

службовців 

  інформатизація всіх управлінських 

процесів 

- для громадян  зменшення вартості 

послуги 

 зниження бюрократії та рівня 

корупції; прозорість та 

відкритість інформації 

 зменшення часу на оформлення  

документів 

- для регіонів  збільшення надходжень до 

місцевих бюджету 

 уніфікація правових вимог 

 

 розвиток малого та середнього бізнесу 

- для держави  збільшення фонду 

заробітної плати 

 

зниження бюрократії та рівня 

корупції; бачення 

національного  

інформаційного суспільства і 

його місце у глобальному 

інформаційному суспільстві 

 модернізація всіх управлінських 

процесів; контроль  за розповсюдження 

шкідливих організмів в процесі 

міжнародної торгівлі більш безпечним 

та ефективним засобом; 

- для бізнесу  зменшення вартості 

послуги 

 

 уніфікація правових вимог; 

зниження бюрократії та рівня 

корупції; прозорість та 

відкритість інформації 

 зменшення навантаження за вдяки 

проведенню планового контролю 

- для процесів 

євроінтеграції 

 не має  гармонізація національних 

ІТ-стандартів до 

європейських  

єдиний набір правил , способів та 

стандартів при оформленні сертифікатів 

5 Соціальні завдання щодо 

прийняття громадськістю 

інформаційного суспільства 

максимально повне задоволення інформаційних потреб громадян; забезпечення систематичного 
поповнення, надійного збереження та захисту інформаційних ресурсів; 

ефективне використання інформаційних ресурсів у діяльності органів державної влади та 
державних підприємств; забезпечення інформаційного суверенітету та інформаційної безпеки 
України. 

 



6 План дій Реалізація плану дій 

1.Моніторинг реалізації  Концепції 

розвитку    електронного урядування 

в Україні, затвердженої 

розпорядженням КМУ України   

від 13 грудня 2010 р. N 2250-р.  

2.Гармонізація національного 

законодавства до міжнародного 

 

3. Модернізація управлінських 

процесів 

1. Міністерству аграрної політики та продовольства України провести моніторинг щодо 

реалізації ПЛАН заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування 

в Україні у сфері АПК. 

 

2. Міністерству інформаційної політики підготувати зміни до ЗУ «Про електронний 

підпис» та ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг» з метою їх 

відповідності  Директиві ЕС 1999/93/ЕС «Про правові основи Співтовариства з 

використання електронного підпису» 

3. Міністерству аграрної політики та продовольства України провести модернізацію 

управлінських процесів структури Держпродспоживслужба 

7 Контрольні показники реалізації 

плану дій у відповідності з 

властивостями регіону (організації) 

кількісні якісні інші 

- вартість послуги; 

- оптимальна штатна 

чисельність організації; 

- час на надання послуги; 

- високий фаховий 

рівень службовців; 

-достовірність 

інформації ; 

-рівень захищеності 

інформації 

- рівень довіри 

міжнародної 

спільноти; 

- підтвердження щодо 

одержання 

документу  

8 Конструктивні блоки інформаційного 

суспільства 

інфраструктури доступ до інформації і 

знань 

нарощування 

потенціалу 

 стандартизація термінології,  

функціональної структуризації, 

інформаційного обладнання, 

мережевої інфраструктури, 

програмного забезпечення 

 гарантована забезпечення 

необхідної якості 

обслуговування і захисту 

інформації при 

використанні об'єктів ДІІ 

 Єдині стандарти та 

загальні принципи 

управління доступом до 

ресурсів Глобальної  

інформаційних 

інфраструктури 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-%D1%80


9 Етапи та терміни прийняття 

та впровадження концепції 

етапи прийняття та впровадження 

концепції 

терміни 

прийняття та 

впровадження 

концепції 

зацікавлені сторони у 

прийнятті концепції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Впровадження інформаційної 

системи електронної взаємодії 

державних електронних 

інформаційних ресурсів. 

 

 

 

 

 

 

2.Пілотний проект версії Єдиного 

державного порталу 

адміністративних послуг 

3.Приєднання до міжнародної 

інформаційної бази 

1.1 Забезпечити нормативне врегулювання питання 

створення єдиної інформаційно-телекомунікаційної 

інфраструктури; 

1.2 Підключення Реєстру осіб, які здійснюють 

господарську діяльність, пов'язану з виробництвом 

та обігом об'єктів регулювання до єдиної 

інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури; 

1.3 Встановлення єдиного  Переліку об'єктів 

регулювання, які підлягають обов'язковій 

сертифікації; 

1.4 Технічне оснащення інформаційного сектора і 

підготовку кваліфікованих фахівців. 

2.1 Запровадити в дію  на окремому регіоні з метою 

визначення недоліків. 

3.1 забезпечення високого рівня захисту 

національного інформаційного простору; 

запровадження та використання міжнародної  

системи е-Phyto 

  2016 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2019 

     

         2021 

Держава, споживач, 

організація 

 

 

 

 

 

 

 

Держава, регіон 

 

Держава, споживач 

10  Переваги даної концепції для:  організації персоналу громадськості 

 -оптимізація робочого процесу 

- єдині стандарти  

 матеріальне і 

технічне  

забезпечення; 

 рівень довіри до 

сертифікату; 

доступність послуги; 

зменшення вартості 

послуги 



                  6. Карта концепції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приєднання до міжнародної 

інформаційної бази 

 Захист національного 

інформаційного простору 

Пілотний проект версії 
 

Модернізація управлінських 

процесів 
 

Впровадження інформаційної 

системи електронної взаємодії  

 

Гармонізація національного 

законодавства до міжнародного 

Моніторинг реалізації  

Концепції розвитку 

електронного урядування 

в Україні 

 

Запровадження та використання міжнародної  
системи е-Phyto 

 

         Запровадження в дію  е-Phyto (Україна) на окремому 
регіоні з метою визначення недоліків 

 

  Модернізація управлінських процесів структури Держпродспоживслужба; 
Технічне оснащення інформаційного сектора і підготовку кваліфікованих 
фахівців. 

 

 

      Нормативне врегулювання питання створення єдиної  інформаційно- 

   телекомунікаційної інфраструктури; Підключення Реєстру осіб, які здійснюють 

господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів  

регулювання до єдиної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури  

 

Міністерству інформаційної політики  - підготувати зміни до ЗУ «Про електронний 
підпис» та ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг» з метою їх 
відповідності  Директиві ЕС 1999/93/ЕС «Про правові основи Співтовариства з 
використання електронного підпису» 

Міністерству аграрної політики та продовольства України  - провести Моніторинг щодо 

реалізації плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в 

Україні  у сфері агропромислового комплексу  
 

Забезпечення високого рівня захисту національного 
інформаційного простору 



 7. Очікувані результати та переваги  

                           даної концепції : 
 

 - зниження бюрократії                 - оптимізація робочого 

   та рівня корупції;                          процесу; 

- модернізація всіх                         - єдині стандарти;  

 управлінських процесів; 

- збільшення фонду  

  заробітної плати; 

  

 - прозорість та                                  - рівень довіри до  

   відкритість;                                       сертифікату; 

 - зменшення вартості                      - доступність послуги 

    послуги                                         

  

 

 

 

Результати Переваги 

Уряд 

Споживач 



            Дякуємо за увагу ! 


