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Комітет Верховної Ради України
з питань цифрової трансформації
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні
20 травня 2020 року (протокол № 38) відповідно до статей 27 і 109 Бюджетного
кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України розглянув
проект Закону України про хмарні послуги (реєстр. № 2655 від 20.12.2019),
поданий народними депутатами України Федієнком О.П., Крячком М.В. та
іншими.
Згідно з пояснювальною запискою законопроектом пропонується
врегулювати правові відносини, пов’язані з обробкою та захистом даних при
використанні технології хмарних обчислень, наданні хмарних послуг, а також
визначити особливості використання хмарних послуг органами державної
влади, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями,
утвореними відповідно до законів України, державними підприємствами,
установами та організаціями, суб’єктами владних повноважень та іншими
суб’єктами, яким делеговані такі повноваження.
Законопроектом серед іншого передбачається, що:
організаційну систему державного регулювання у сфері використання
технології хмарних обчислень та надання хмарних послуг становлять Кабінет
Міністрів України та уповноважений орган, який визначається Кабінетом
Міністрів України і виконує ряд функцій, визначених у проекті;
уповноважений орган – це орган державного регулювання у сфері
використання технології хмарних обчислень публічними користувачами та
надання їм хмарних послуг, а публічний користувач хмарних послуг - орган
державної влади, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого
самоврядування, державне підприємство, державна установа, державна
організація чи інший суб’єкт владних повноважень або інший суб’єкт, якому
делеговані такі повноваження;
істотними умовами договору
про надання хмарних послуг для
Публічних користувачів є, зокрема, ціна послуг, порядок, строки і розміри
платежів;
в разі появи у публічного користувача потреби у технічних та/або
програмних засобах, в тому числі для організації забезпечення
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інфраструктурних потреб розвитку інформаційного суспільства, формування і
використання
національних
електронних
інформаційних
ресурсів,
впровадження сучасних інформаційних та інформаційно-комунікаційних
технологій, для підтримки власної діяльності, а також реалізації повноважень
та виконання покладених завдань соціально-економічної, екологічної,
науково-технічної, оборонної, національно-культурної та іншої діяльності у
сферах загальнодержавного значення, публічний користувач зобов’язаний
ініціювати закупівлю відповідних хмарних послуг.
У пояснювальній записці до законопроекту відмічено, що реалізація
законопроекту не потребує додаткових витрат державного та місцевих
бюджетів, у разі прийняття проекту закону очікується перерозподіл витрат та
економія коштів державного бюджету (витрати, що на сьогодні плануються як
видатки державного бюджету для органів державної влади та спрямовуються
на закупівлю засобів інформатизації, буде спрямовано на закупівлю хмарних
послуг, інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій,
які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та
комунікаційної техніки, що за відповідними розрахунками сприятиме
оптимізації витрат та економії бюджетних коштів).
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає,
що реалізація положень законопроекту потребуватиме додаткових бюджетних
коштів у поточному бюджетному періоді, але розробником не подано
фінансово-економічного обґрунтування.
До законопроекту не надано фінансово-економічне обґрунтування
(включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції щодо скорочення витрат
бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення
збалансованості бюджету, що не відповідає вимогам Бюджетного кодексу
України (частина перша статті 27) та Регламенту Верховної Ради України
(частина третя статті 91).
За наслідками розгляду Комітет прийняв рішення, що законопроект
матиме вплив на показники бюджету (може призвести до збільшення чи
зменшення видатків державного бюджету внаслідок реалізації даної
законодавчої ініціативи залежно від практики її застосування та вжиття заходів
щодо ефективного та економного використання бюджетних коштів). У разі
прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із
законодавством.
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