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Кабінет Міністрів України

Асоціація підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ)
засвідчує свою повагу Кабінету Міністрів України та звертається у зв’язку з
наступним.
Кабінетом Міністрів України затверджено постанову від 4 квітня 2001
року № 332 “Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів,
іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів
державними органами, а також установами та організаціями, які
утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів” (далі – Постанова
КМУ № 332).
Даною постановою передбачено, що гранична сума витрат на
придбання одного комп'ютера державними органами, а також установами та
організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету,
республіканського Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів, а
також державними підприємствами, які перебувають у сфері управління
центральних та місцевих органів виконавчої влади та господарськими
товариствами, у статутних фондах яких частка держави становить більш як
50 відсотків становить 7200 гривень.
Вказана норма постанови КМУ № 332 є застарілою та не відповідає
сьогоднішнім законодавчим і ринковим вимогам, не дозволяє купувати
сучасні комп’ютери разом із програмним забезпеченням і, як наслідок,
повноцінно використовувати новітні інформаційні технології.
По-перше, Постанова № 322 не передбачає придбання та встановлення
на персональний комп’ютер програмного забезпечення, що є прямим
порушення законодавства про авторські права. Зокрема, у додатку до
Постанови КМУ № 332 зазначено: «Персональний комп'ютер (системний
блок, монітор, клавіатура, маніпулятор "миша")». Однак зрозуміло, що без
встановленого програмного забезпечення комп’ютер не зможе виконувати
свої функції.
По-друге, зазначений граничний розмір витрат на придбання одного
комп’ютера було встановлено постановою КМУ від 25.12.2002 № 1976 „Про
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внесення змін до постанови КМУ від 04.04.2001 № 332”. Тобто з моменту
встановлення цінового обмеження на придбання комп’ютерів минуло 10
років. За цей період у державі відбулись інфляційні процеси, зросли курси
валют, а вартість комп’ютерів та комплектуючих зросла у три-чотири рази.
З метою приведення норм Постанови КМУ від 4 квітня 2001 року №
332 “Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого
обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними
органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок
державного і місцевих бюджетів” у відповідність з вимогами чинного
законодавства у сфері захисту авторських прав, а також для задоволення
потреб державних органів в якісних комп’ютерах та програмному
забезпеченні, граничну вартість персонального комп’ютера необхідно
збільшити з урахуванням зростання курсу гривні до долара США та вартості
програмного забезпечення.
За період з кінця 2002 року курс гривні до долара США збільшився
приблизно на 60%, що призвело до зростання вартості апаратного
забезпечення до 11 500 грн. (7 200 х 1,6). Відповідно до даних,
опублікованих Світовим альянсом інформаційних технологій і послуг
(WITSA) на основі дослідження, проведеного Global Insight, Inc у грудні
2010 року, в середньому вартість програмного забезпечення становить 7075% вартості апаратного забезпечення комп’ютера. Таким чином, загальна
вартість комп’ютера має становити 19550 – 20 125 грн. (11 500 х 1,7 – 11 500
х 1,75).
З огляду на викладене вище, просимо внести в додаток до Постанови
КМУ № 332 такі зміни:
рядок: «Персональний комп'ютер (системний блок, монітор,
клавіатура, маніпулятор "миша") – 7200» замінити рядками:
«Персональний комп'ютер (системний блок, монітор, клавіатура,
маніпулятор «миша», що мають сертифікати відповідності, а також
програмне забезпечення, що має у випадках, передбачених законодавством,
позитивні експертні висновки за результатами державної експертизи у сфері
технічного та/або криптографічного захисту інформації) – 19 500 грн.»
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