
 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ПЕРШОЧЕРГОВИХ 

КРОКІВ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

електронна версія з активними 

гіперпосиланнями розміщена за 

адресою http://catcut.net/7mzB 

або за qr-кодом: 
 

 

 № Проблемні питання Пропозиції щодо вирішення проблеми База для опрацювання 

1 Застарілість положень ЗУ 

«Про телекомунікації», та 

ЗУ «Про радіочастотний 

ресурс України», 

невідповідність їх 

європейському 

законодавству в рамках 

виконання Угоди про 

Асоціацію між Україною 

та ЄС; ряд правових 

колізій, зокрема в сфері 

ліцензування; 

надмірний регуляторний 

тиск на суб’єктів 

господарювання в сфері 

ІКТ, невиконання ряду 

позицій урядового плану 

заходів щодо дерегуляції  

господарської діяльності в 

частині дерегуляції ринку 

телекомунікацій. 

• Забезпечити, у відповідності до Кодексу електронних комунікацій 

(Директиви (ЄС) 2018/1972 Європарламенту від 11 грудня 2018 року), 

опрацювання проектів Законів України про електронні комунікації та 

про радіочастотний ресурс України з урахуванням зауважень, поданих 

представниками суб'єктів господарювання у сфері ІКТ 

• Гармонізувати процедури виділення та перерозподілу (рефармінгу) 

радіочастотного ресурсу з вимогами законодавства ЄС з метою 

підвищення ефективності його використання (на виконання п. 119 

Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності) 

• Забезпечити умови технологічної нейтральності у різних діапазонах 

частот для надання споживачам телекомунікаційних послуг із 

застосуванням різних телекомунікаційних технологій (на виконання 

пункту 120 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності) 

• Виключити з Плану використання радіочастотного ресурсу України 

стандартів IEEE задля впровадження технологічної нейтральності 

радіотехнологій 

• Усунути правові колізії щодо ліцензування діяльності в сфері 

телекомунікацій 

• Внести зміни до законодавства України щодо скасування 

обов’язкового вимірювання показників якості послуг доступ до мережі 

Інтернет задля збереження ринкових конкурентних механізмів 

забезпечення якості послуг з елементами саморегулювання 

• Привести вимоги по звітності в галузі ІКТ до визначень Міжнародного 

інституту електрозв’язку (МСЕ), забезпечити остаточне ліквідування 

дублювання звітності. 

• Зауваження до ЗП 3541-1 (Спільний 

лист ІнАУ та УСПП №22/31 від 

03.02.2016) 

• Проект ЗУ про радіочастотний ресурс 

України № 5051 від 30.08.2016  

• Зауваження ІнАУ до ЗП 5051 (Лист 

№170 від 04.10.2016). 

 

http://catcut.net/7mzB
https://inau.ua/document/spilnyy-lyst-no2231-vid-03022016-golovi-komitetu-vru-z-pytan-zvyazku-ta-informatyzaciyi
https://inau.ua/document/spilnyy-lyst-no2231-vid-03022016-golovi-komitetu-vru-z-pytan-zvyazku-ta-informatyzaciyi
https://inau.ua/document/spilnyy-lyst-no2231-vid-03022016-golovi-komitetu-vru-z-pytan-zvyazku-ta-informatyzaciyi
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59907
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59907
http://www.inau.org.ua/52.4034.0.0.1.0.phtml
http://www.inau.org.ua/52.4034.0.0.1.0.phtml


 

 

2 Масові випадки викрадень 

і пошкоджень 

телекомунікаційного 

обладнання та кабелів 

телекомунікаційних 

мереж, в тому числі на 

об’єктах критичної 

інфраструктури, що 

створює загрозу 

національній безпеці 

України. 

• Забезпечити посилення відповідальності за умисне пошкодження 

об'єктів телекомунікацій, припинення незаконних операцій з 

металобрухтом, які створюють умови для викрадення 

телекомунікаційного кабелю 

• Впровадити державну програму повного переходу на оптоволоконні 

технології з обмеженням використання мідних кабелів у ККЕ з 2021 

року 

• Прийняти зміни до нормативно-правових актів, якими встановити 

заборону приймання кабельної продукції з вмістом міді та інших 

кольорових металів без документів, які б засвідчували законність 

власності на цю продукцію, а також посилення відповідальності за 

порушення діяльності на вторинного ринку кольорових металів 

• Посилити кримінальну відповідальність за умисне пошкодження ліній 

зв’язку 

• Внести зміни до ст. 360 Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності за умисне пошкодження технічних засобів 

телекомунікацій, споруд електрозв’язку чи обладнання, яке забезпечує 

їх функціонування, ліній електрозв'язку, в тому числі кабельних, 

повітряних, радіорелейних, проводового мовлення та/або споруд чи 

обладнання, які входять до їх складу. 

• Проект ЗУ щодо посилення 

відповідальності за умисне 

пошкодження об’єктів 

телекомунікацій, припинення 

незаконного збагачення за допомогою 

операцій з металобрухтом, № 8544 

від 03.07.2018 р. 

• Пропозиції ІнАУ щодо 

вдосконалення законопроекту 8544 

(Лист № 111/1-8 від 13.07.2018) 

• Пропозиції ІнАУ щодо кроків з 

вирішення критичної ситуації, яка 

склалася через пошкодження 

кабельних телемереж на мостових 

переходах та інших об’єктах 

інфраструктури (Лист №120 від 

10.07.2017р.  

 

3 Необґрунтовані випадки 

вилучення електронних 

інформаційних систем або 

їх частин, мобільних 

терміналів систем зв’язку 

під час обшуку. 

• Прийняти зміни до Кримінального процесуального кодексу України та 

Кримінального кодексу України щодо вдосконалення порядку 

застосування окремих заходів забезпечення кримінального 

провадження 

• Забезпечити дієвий парламентський контроль за виконанням вимог ст. 

159 та 168 КПК щодо попередження зловживань органів досудового 

розслідування стосовно підприємців, прийнятих в рамках т.зв. програм 

«Маски-шоу стоп», якими, серед іншого, вдосконалено процедуру 

тимчасового доступу та вилучення електронних інформаційних систем 

або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку, а саме – 

передбачено пріоритетний спосіб тимчасового доступу – копіювання 

інформації замість вилучення, а також визначено мету та додаткову 

передумову їх тимчасового вилучення. 

• Проект ЗУ про внесення змін до КПК 

та КК України щодо вдосконалення 

порядку застосування окремих 

заходів забезпечення кримінального 

провадження № 9484 від 17.01.2019 

• Пропозиції ІнАУ щодо підтримки 

проекту ЗУ №9484 (Лист № 09/1-6 від 

31.01.2019 ВРУ)  

• Пропозиції ІнАУ щодо виконання 

програм Маски-шоу стоп»,  Лист № 

138 від 20.05.2019 Міжвідомчій 

комісії з забезпечення прав та 

законних інтересів осіб. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64332
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64332
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64332
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64332
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64332
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64332
https://inau.ua/document/lyst-no-1111-8-vid-13072018-iniciatoram-zakonoproektu-no8544072018-shchodo-posylennya
https://inau.ua/document/lyst-no-1111-8-vid-13072018-iniciatoram-zakonoproektu-no8544072018-shchodo-posylennya
https://inau.ua/document/lyst-no-1111-8-vid-13072018-iniciatoram-zakonoproektu-no8544072018-shchodo-posylennya
http://inau.ua/document/lyst-no120-vid-10072017r-golovi-komitetu-verhovnoyi-rady-ukrayiny-z-pytan-informatyzayi-ta
http://inau.ua/document/lyst-no120-vid-10072017r-golovi-komitetu-verhovnoyi-rady-ukrayiny-z-pytan-informatyzayi-ta
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65354
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65354
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65354
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65354
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65354
https://inau.ua/document/lyst-no-091-6-vid-31012019-vru-shchodo-pidtrymannya-proektu-zakonu-no-9484-vid-17012019
https://inau.ua/document/lyst-no-091-6-vid-31012019-vru-shchodo-pidtrymannya-proektu-zakonu-no-9484-vid-17012019
https://inau.ua/document/lyst-no-138-vid-20052019-mizhvidomchiy-komisiyi-z-zabezpechennya-dotrymannya
https://inau.ua/document/lyst-no-138-vid-20052019-mizhvidomchiy-komisiyi-z-zabezpechennya-dotrymannya
https://inau.ua/document/lyst-no-138-vid-20052019-mizhvidomchiy-komisiyi-z-zabezpechennya-dotrymannya
https://inau.ua/document/lyst-no-138-vid-20052019-mizhvidomchiy-komisiyi-z-zabezpechennya-dotrymannya


 

 

4 Невиконання рядом 

органів місцевого 

самоврядування, ОСББ, 

комунальних підприємств 

Закону України «Про 

доступ до об’єктів 

будівництва, транспорту, 

електроенергетики з 

метою розвитку 

телекомунікаційних 

мереж. 

• Зважаючи на занадто уповільнене практичне застосування Закону 

України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, 

електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» та 

нормативно-правових актів, розроблених на виконання цього Закону, з 

огляду на протидію впровадженню цього Закону з боку органів 

місцевого самоврядування, ОСББ, комунальних підприємств, вжити 

заходів парламентського контролю за виконанням органами місцевого 

самоврядування повноважень, наданих п/п.13 пункту «б» частини 

першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» стосовно забезпечення виконання Закону України «Про 

доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з 

метою розвитку телекомунікаційних мереж». 

• Лист № 144 від 24.05.2019 Комітету 

ВРУ з питань інформатизації та 

зв’язку щодо рекомендацій органам 

місцевого самоврядування про 

приведення чинних рішень у 

відповідність до вимог Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та Закону 

про доступ. 

5  Відсутність імплементації 

європейської Конвенції 

про кіберзлочинність. 

• Опрацювати проект Закону України щодо імплементації положень 

Будапештської Конвенції про кіберзлочинність з залученням 

представників органів управління та державного регулювання у сфері 

телекомунікацій, а також профільних асоціацій, об’єднань та учасників 

ринку телекомунікацій, з урахуванням напрацювань ініціативи ЄС 

«Східне партнерство «CyberCrime@ЕАР III» при забезпеченні повної 

відповідності Будапештській Конвенції про кіберзлочинність. 

• Ратифікація Конвенції про 

кіберзлочинність від 07.09.2005 

• Пропозиції ІнАУ щодо проекту 

Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України 

щодо імплементації положень 

Конвенції про кіберзлочинність» 

(Лист № 32/1-8 від 01.03.2018). 

6 Необхідність 

вдосконалення системи 

електронного урядування. 

• Забезпечити впровадження електронного врядування, зокрема 

електронних кабінетів ліцензіатів і реєстрантів, які будуть інтегровані 

з базами даних інших державних органів  

• Створити в Україні реєстр електронних ідентифікаторів громадян для 

забезпечення можливості отримання електронних державних послуг 

• Розвивати електронну взаємодію громадянина з державою там, де це 

можливо та цілком безпечно для обох сторін такої взаємодії 

• Вважати впровадження електронного голосування в Україні 

передчасним та таким, що критично спотворить волевиявлення 

громадян та процес його підрахунку, оскільки жодна система 

електронного голосування, що існує або проектується, не спроможна 

забезпечити перевірність та таємність голосування одночасно.  

• Позиція ІнАУ щодо електронного 

голосування. 

https://inau.ua/document/lyst-no-144-vid-24052019-komitetu-vru-z-pytan-informatyzaciyi-ta-zvyazku-shchodo
https://inau.ua/document/lyst-no-144-vid-24052019-komitetu-vru-z-pytan-informatyzaciyi-ta-zvyazku-shchodo
https://inau.ua/document/lyst-no-144-vid-24052019-komitetu-vru-z-pytan-informatyzaciyi-ta-zvyazku-shchodo
https://inau.ua/document/lyst-no-144-vid-24052019-komitetu-vru-z-pytan-informatyzaciyi-ta-zvyazku-shchodo
https://inau.ua/document/lyst-no-144-vid-24052019-komitetu-vru-z-pytan-informatyzaciyi-ta-zvyazku-shchodo
https://inau.ua/document/lyst-no-144-vid-24052019-komitetu-vru-z-pytan-informatyzaciyi-ta-zvyazku-shchodo
https://inau.ua/document/lyst-no-144-vid-24052019-komitetu-vru-z-pytan-informatyzaciyi-ta-zvyazku-shchodo
https://inau.ua/document/lyst-no-144-vid-24052019-komitetu-vru-z-pytan-informatyzaciyi-ta-zvyazku-shchodo
https://inau.ua/document/lyst-no-144-vid-24052019-komitetu-vru-z-pytan-informatyzaciyi-ta-zvyazku-shchodo
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575
https://inau.ua/document/lyst-no-321-8-vid-01032018-shchodo-proektu-zakonu-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-deyakyh
https://inau.ua/document/lyst-no-321-8-vid-01032018-shchodo-proektu-zakonu-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-deyakyh
https://inau.ua/document/lyst-no-321-8-vid-01032018-shchodo-proektu-zakonu-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-deyakyh
https://inau.ua/document/lyst-no-321-8-vid-01032018-shchodo-proektu-zakonu-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-deyakyh
https://inau.ua/document/lyst-no-321-8-vid-01032018-shchodo-proektu-zakonu-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-deyakyh
https://inau.ua/document/lyst-no-321-8-vid-01032018-shchodo-proektu-zakonu-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-deyakyh
https://inau.ua/komitety/komitet-inau-z-pytan-zahystu-prav-lyudyny-ta-svobody-slova/pozyciya-inau-shchodo
https://inau.ua/komitety/komitet-inau-z-pytan-zahystu-prav-lyudyny-ta-svobody-slova/pozyciya-inau-shchodo


 

 

7 Невиконання угоди про 

Асоціацію між Україною 

та ЄС в частині 

законодавчого 

регулювання сфери 

аудіовізуальних медіа 

послуг. 

• Забезпечити опрацювання проекту ЗУ про аудіовізуальні медіа-

сервіси, який має впровадити європейські стандарти у сфері медіа, з 

урахуванням зауважень до попереднього тексту документу, який 

надано представниками суб’єктів господарювання у сфері ІКТ в 

рамках робочої групи з проблемних питань діяльності провайдерів 

програмної при Національній раді України з питань телебачення та 

радіомовлення. 

• Пропозиції до проекту Закону 

України «Про аудіовізуальні медіа-

сервіси» (Лист № 315/1-4 від 

16.05.2019). 

 

8 Загроза порушення 

законних прав суб’єктів 

господарювання через 

заборону доступу до 

Інтернету державним 

інституціям через 

провайдерів, які не мають 

захищених вузлів доступу 

з комплексними 

системами захисту 

інформації з 

підтвердженою 

відповідністю. 

• Забезпечити парламентський контроль за безумовним виконанням 

положень законодавства у сфері телекомунікацій щодо відсутності 

обмежень та додаткових зобов’язань для  операторів, провайдерів 

телекомунікацій при наданні послуг органам виконавчої влади, іншим 

державним органам, підприємствам, установам та організаціям 

державної форми власності, які одержують, обробляють, поширюють і 

зберігають державні інформаційні ресурси, в тому числі щодо 

створення власним коштом комплексних система захисту інформації з 

підтвердженою відповідністю. 

• Позиція ІнАУ щодо доступу до 

мережі Інтернет через провайдерів 

телекомунікацій, які мають захищені 

вузли доступу з комплексними 

системами захисту інформації з 

підтвердженою відповідністю (Лист 

№ 91 від 16.04.2019)  

• Лист № 126 від 26.04.2019 щодо 

відкликання ДССЗЗІ листів про 

укладення договорів з доступу до 

мережі Інтернет, направлених до 

керівників центральних та місцевих 

органів виконавчої влади. 

9 Загроза виведення поза 

зону парламентського 

контролю такої важливої 

сфери економіки України, 

як інформатизація та 

зв’язок 

 

• Передбачити включення до переліку парламентських комітетів 

Верховної Ради України 9-го скликання комітету з питань 

законодавчого забезпечення інформаційної та кібербезпеки країни, 

ІКТ, програмного забезпечення, електронного урядування, 

цифровізації суспільства, як самостійного органу у складі ВРУ 

• Відхилити проект ЗУ № 6256 від 28.03.2017 р. при розгляді його у 

другому читанні. 

• Лист № 96/1-2 від 24.04.2019 ВРУ 

щодо проекту Закону про внесення 

змін до законів України «Про 

комітети Верховної Ради України» та 

«Про центральні органи виконавчої 

влади» (№ 6256 від 28.03.2017). 

 

10 Наявність завад 

повноцінному 

розгортанню в Україні 

мереж Інтернету речей. 

• Забезпечити бюджетне фінансування робіт щодо визначення умов 

спільного використання смуг радіочастот системами рухомого зв’язку, 

пристроями короткого радіусу дії та IoT (Інтернету речей). 

• Запит ІнАУ щодо подальшого 

розгортання в Україні мереж на 

технології LoRaWAN (Лист № 211 

від 07.12.2018). 
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