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Міністерство цифрової трансформації України у відповідь на лист 

Секретаріату Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 № 13999/0/2-21 

розглянуло лист Інтернет Асоціації України від 26.03.2021 № 66/1 щодо 

неправомірних дій медіагруп, які можуть нести загрозу інформаційній безпеці, 

та з урахуванням інформації, наданої листами Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 07.05.2021 № 01-

2828/101, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України від 11.05.2021 № 16/01/02-713, Міністерства фінансів 

України від 11.05.2021 № 06040-05-5/14795, Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України від 12.05.2021 № 3631-06/27078-03, 

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 України, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 856 

«Питання Міністерства цифрової трансформації», Мінцифри є головним 

органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізацію державної політики, зокрема, у сферах розвитку 

національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, 

розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до інтернету та 

телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу, розвитку ІТ-індустрії. 

Крім того, статтею 6 Господарського кодексу України визначено загальні 

принципи господарювання в Україні, зокрема: забезпечення економічної 

багатоманітності та рівний захист державою усіх суб’єктів господарювання; 
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свобода підприємницької діяльності в межах, визначених законом; обмеження 

державного регулювання економічних процесів у зв’язку з необхідністю 

забезпечення соціальної спрямованості економіки, добросовісної конкуренції в 

підприємництві, екологічного захисту населення, захисту прав споживачів та 

безпеки суспільства і держави; заборона незаконного втручання органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у 

господарські відносини.  

З огляду на те, що втручання органів державної влади в діяльність 

приватних компаній заборонене, Мінцифра, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Адміністрація 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, 

Міністерство фінансів України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України не можуть кваліфікувати та оцінювати 

правомірність дій, згаданих у зверненні медіагруп. 

Водночас здійснення державного контролю за дотриманням законодавства 

про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб’єктів 

господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, 

виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної 

конкуренції відповідно до Закону України «Про Антимонопольний комітет 

України» належить до компетенції Антимонопольного комітету України.  

Додатково повідомляємо, що забезпечення і сприяння конкуренції у 

діяльності телерадіоорганізацій усіх форм власності відповідно до вимог 

законодавства, створення умов щодо недопущення усунення, обмеження чи 

спотворення конкуренції у телерадіоінформаційному просторі віднесено до 

компетенції Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.  

 

 

 

 

Заступник Міністра          Олександр ШЕЛЕСТ 
 

 

 

Марія Кучеренко kucherenko@thedigital.gov.ua 

 

 


