
 

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

Богдану КУЗЬМИЧУ
nusch@ukr.net 

Шановний Богдане Володимировичу! 

Міністерство цифрової трансформації України в межах компетенції 
опрацювало Ваш запит на інформацію від 26.08.2021 щодо закупівлі ноутбуків 
у 2021 році за ініціативою «Ноутбук кожному вчителю», а також щодо копії 
звітів про кількість ноутбуків, які заплановано закупити у 2021 році, та 
повідомляє.

Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України.

Згідно зі статтею 1 Закону публічна інформація – це відображена та 
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 
була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 
повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка 
знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна інформація є 
відкритою, крім випадків, встановлених законом. 

Джерелом інформації про заплановану кількість ноутбуків для закупівлі є 
розрахунки потреб надані відповідними підрозділами освіти і науки обласних 
та Київської міської державних адміністрацій згідно з Порядком та умовами 
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, 
спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального 
процесу у закладах загальної середньої освіти, затвердженими постановою 
Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 403, (далі – Порядок), а також лист 
Міністерства освіти та науки України від 12.07.2021 
№ 1/11-5011 (далі – Лист). 
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Водночас джерелом інформації про оголошену кількість торгів на 
кількість ноутбуків є відкриті дані з електронної інформаційно-
телекомунікаційної системи публічних закупівель Prozorro. 

Згідно з пунктом 16 Порядку обласні та Київська міська держадміністрації 
подають щомісяця до 10 числа Міністерству освіти та науки інформацію про 
використання субвенції та коштів місцевих бюджетів (на умовах 
співфінансування) у розрізі закладів освіти, для яких здійснено придбання 
ноутбуків. Ці звіти доступні за посиланням: https://shorturl.at/wBWX6. 

Відповідно до Листа уповноважені особи підрозділів освіти і науки 
обласних та Київської міської державних адміністрацій систематично вносять 
дані до індивідуальних дашбордів створених Міністерством цифрової 
трансформації України. 

Опублікована в публічному дашборді 
(https://thedigital.gov.ua/projects/notebook_coverage) кількість ноутбуків, 
закупівля яких запланована за кошти субвенції, змінювалась у зв’язку з 
уточненням відповідними підрозділами інформації в індивідуальних 
дашбордах. При цьому відповідно до пункту 9 Порядку дана субвенція 
реалізується на засадах співфінансування з місцевих бюджетів, яке 
здійснюється згідно з розписом місцевих бюджетів.

Звітна інформація до Мінцифри подається обласними та Київською 
міською держадміністраціями відповідно до Листа шляхом заповнення 
індивідуальних дашбордів в форматі Google forms.

При цьому додаємо зведену таблицю на основі індивідуальних дашбордів 
уповноважених осіб підрозділів освіти і науки обласних та Київської міської 
державних адміністрацій станом на 10.07, 10.08 та 27.08 поточного року, у яких, 
зокрема, міститься інформація про збільшення та зменшення кількості 
ноутбуків у розрізі кожної ОДА та міста Києва.

Відповідно до частини першої статті 23 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації 
можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

З повагою

Заступник Міністра цифрової 
трансформації з питань 
євроінтеграції    Валерія ІОНАН

Роман Загородній  r.zagorodniy@thedigital.gov.ua

https://shorturl.at/wBWX6
https://thedigital.gov.ua/projects/notebook_coverage


Додаток №1

Розрахуно
к потреби

на 2021 рік
станом на
10.07.2021

р **

Розрахуно
к потреби

на 2021 рік
станом на
10.08.2021

р **

Розрахунок
потреби на

2021 рік
станом на
27.08.2021

р **

Загальна
потреба в
ноутбуках
станом на

13.07.2021 р.
(за

розрахункам
и МОН) ***

м. Київ*
інфо

відсутня
4 000 шт 4 000 шт

3 914 шт

Вінницька ОДА 2 776 шт 2 327 шт 2 327 шт 4 808 шт

*** розрахунок для досягнення співвідношення 1 вчитель до 1
комп’ютера у кожному закладі загальної середньої освіти, не
враховуючи вчителів музики, фізкультури, трудового навчання,
образотворчого мистецтва, захисту Вітчизни, інформатики та
адміністрацію закладів. Для розрахунку поточної наявної
кількості ПК (в т.ч. портативних) в кожному закладі від загальної
кількості працюючих пристроїв віднімались ті, що
використовуються в управлінсько-господарській діяльності, та ті,
що розташовані в кабінетах інформатики.

Волинська ОДА 1 873 шт 2 018 шт 2 045 шт 4 466 шт

Дніпропетровськ
а ОДА

9 809 шт 9 809 шт 5 296 шт
5 362 шт

Донецька ОДА 1 589 шт 2 308 шт 2 308 шт 3 711 шт

Житомирська
ОДА

інфо
відсутня

2 328 шт 2 328 шт
4 341 шт

Закарпатська
ОДА

інфо
відсутня

2 231 шт 2 231 шт
7 469 шт

Запорізька ОДА 1 964 шт 2 013 шт 2 013 шт 2 181 шт

Івано-Франківськ
а ОДА

2 741 шт 2 741 шт 2 741 шт
7 347 шт

Київська ОДА 499 шт 3 839 шт 3 154 шт 3 332 шт

Кіровоградська 1 431 шт 1 431 шт 1 431 шт 2 619 шт ** інформація надана уповноваженими особами підрозділів



ОДА освіти і науки обласних та Київської міської державних
адміністрацій в індивідуальних дашбордах.

Луганська ОДА 747 шт 747 шт 747 шт 1 438 шт

Львівська ОДА
інфо

відсутня
4 042 шт 4 042 шт

10 885 шт

Миколаївська
ОДА

834 шт 1 761 шт 1 761 шт
1 773 шт

Одеська ОДА 4 134 шт 4 134 шт 4 134 шт 5 735 шт

* інформація надана уповноваженими особами Київської міської
державних адміністрацій не є повною, тому в розрахунках
потреби станом на 10.08 та 27.08 вказана приблизна загальна
потреба в ноутбуках.

Полтавська ОДА 3 415 шт 2 447 шт 2 447 шт 3 053 шт

Рівненська ОДА 1 955 шт 2 344 шт 2 344 шт 5 031 шт

Сумська ОДА
інфо

відсутня
1 392 шт 1 392 шт

1 672 шт

Тернопільська
ОДА

1 440 шт 1 592 шт 1 592 шт
6 055 шт

Харківська ОДА 3 764 шт 3 721 шт 3 721 шт 5 731 шт

Херсонська ОДА 1 297 шт 1 605 шт 1 605 шт 1 686 шт

Хмельницька
ОДА

інфо
відсутня

2 088 шт 2 088 шт
4 019 шт

Черкаська ОДА 1 771 шт 1 595 шт 1 595 шт 2 747 шт

Чернівецька ОДА
інфо

відсутня
1 450 шт 1 450 шт

3 308 шт

Чернігівська ОДА
інфо

відсутня
1 397 шт 1 397 шт

2 421 шт

Разом 42 039 шт 65 360 шт 60 189 шт 105 104 шт


