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Інтернет асоціація України 
 

04053, Київ, вул. Олеся Гончара, 15/3, 

офіс 22 

Щодо розгляду звернення 

 

Міністерство цифрової трансформації України у розглянуло звернення 

Інтернет асоціації України щодо порушення законодавства стосовно ТОВ 

«Маклаут-ЧС» від 18.06.2020 № 7740/0/2-20 та повідомляє. 

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України, 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 з Положенням про Міністерство цифрової трансформації, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2020 № 856, 

Мінцифри є головним органом у системі центральних органів виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики розвитку 

інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій. 

Мінцифри у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в 

установленому порядку з іншими державними органами, підприємствами, 

установами та організаціями. 

З метою врегулювання зазначеного Вами питання, Мінцифри був 

надісланий лист до Черкаської обласної державної адміністрації щодо 

усунення порушень чинного законодавства стосовно ТОВ «Маклаут-ЧС». 

 

Додаток: копія листа до Черкаської обласної державної адміністрації на 

2 арк. 

 

 

Заступник Міністра          Олександр ШЕЛЕСТ 
 

 

 

 

 

 

 

Наталія Гапонюк 0672427235 
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Голові Черкаської обласної 

державної адміністрації 
Боднару Р.М. 

Щодо дій голови 

Костянтинівської сільської Ради 

 

Шановний Романе Миколайовичу! 
 

До Міністерства цифрової трансформації України надійшло звернення 
Інтернет Асоціації України щодо порушень чинного законодавства України 

стосовно ТОВ «Маклаут-ЧС». 
Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України, 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 з Положенням про Міністерство цифрової трансформації, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2020 № 856, 

Мінцифри є головним органом у системі центральних органів виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики розвитку 

інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій. 
Мінцифри у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в 

установленому порядку з іншими державними органами. 
ТОВ «Маклаут-ЧС» надає послуги доступу до Інтернету на території 

Черкаської та Київської областей, включене до Реєстру операторів, 
провайдерів телекомунікацій, який веде Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. 
За інформацією, наведеною у зверненні, Костянтинівською сільською 

радою Смілянського району Черкаської області в особі голови Шульги А.М. 

було відмовлено у видачі технічних умов з доступу ТОВ «Маклаут-ЧС» у 

зв’язку з тим, що «сільським бюджетом на 2020 рік не передбачені видатки на 

розробку, виготовлення технічних умов та відсутні в штаті виконкому 
спеціалісти з даного профілю». Враховуючи, що зазначені роботи 

виконуються безпосередньо замовником послуги, дії селищної ради 
суперечать положенням пункту 13 статті 12 Закону України «Про доступ до 

об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку 
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Підписувач Шелест Олександр Володимирович 
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телекомунікаційних мереж», де наведений вичерпний перелік підстав для 
відмови у видачі технічних умов з доступу. 

Відповідно до абзацу четвертого ст. 143 Конституції України органи 
місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів 

виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.   
У пункті 18 статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування» 

організація недискримінаційного доступу операторів та провайдерів 
телекомунікацій, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів 
будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, 

будинкової розподільної мережі комунальної власності на договірній основі з 
підприємствами, на балансі яких перебуває ця інфраструктура належить до 

відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад . Згідно з 
підпунктом 12 пункту 1 статті 31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування» організація розвитку інфраструктури об’єктів будівництва 
для розміщення технічних засобів телекомунікацій з метою задоволення 

потреб населення у телекомунікаційних послугах  належить до відання 
виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. 

Враховуючи викладене, просимо у найкоротші строки вжити заходів 
для усунення порушень та забезпечення безперешкодної діяльності відповідно 

до вимог чинного законодавства стосовно ТОВ «Маклаут-ЧС».  
Про результати вжитих заходів просимо поінформувати Мінцифри. 
 

 
Заступник Міністра      Олександр ШЕЛЕСТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталія Гапонюк 0672427235 


