Додаток 2.
Пропозиції Інтернет Асоціації України до проекту рекомендацій
парламентських слухань «Кібербезпека, критична інфраструктура, електронні
комунікації в Україні: стан, проблеми, шляхи їх вирішення».
1. Вважати впровадження електронного голосування в Україні передчасним та таким,
що критично спотворить волевиявлення громадян та процес його підрахунку через те, що
електронне голосування на сучасному етапі розвитку технології не здатне одночасно
забезпечити три основних принципи голосування: анонімність голосу, перевірність процесу
спостерігачами та вільне волевиявлення без тиску або контролю третіх осіб в момент
голосування.
2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України при формуванні переліку об’єктів
критичної інформаційної інфраструктури і формуванні вимог до цих об’єктів не застосовувати
ці вимоги до мікро- та малих підприємств відповідно до п. 53 Преамбули Директиви
Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/1148 від 06.07.2016 «Про заходи для високого
спільного рівня безпеки мережевих та інформаційних систем», де передбачається уникати
покладання непропорційного фінансового та адміністративного тягаря на операторів основних
послуг та надавачів цифрових послуг, зокрема, не застосовувати ці вимоги до мікро- та малих
підприємств.
3. При опрацюванні проекту Закону України Про регулятора в сфері електронних
комунікацій передбачити обмеження права регулятора накладати зобов’язання з надання
доступу до інфраструктури мереж, якщо це поставить під загрозу економічну чи фінансову
здатність до розгортання нової мережі, зокрема, суб’єктом мікро-, малого та середнього
підприємництва та з обмеженою територією покриття з метою встановлення запобіжників, які
б допомогли операторам малого та середнього бізнесу захистити інфраструктуру своїх мереж
від небажаного використання крупними операторами після вступу в дію відповідних норм
Закону Про електронні комунікації.
4. При опрацюванні законодавчих змін в сфері обмеження доступу до веб-ресурсів
(сервісів) передбачати процедуру здійснення такого обмеження виключно через володільців
веб-сайту або дата-центри, де розміщений цей контент, а не через провайдерів доступу до
мережі Інтернет у зв’язку зі значними ризиками кібербезпеці, які несе блокування на доступі,
а також через його малу ефективність і надлишкове блокування інших ресурсів (оверблокінг).
5. Рекомендувати Раді національної безпеки і оборони України при прийнятті рішень
щодо обмежувальних заходів (санкцій) щодо доступу до веб-ресурсів (сервісів) застосовувати
ці вимоги через володільців веб-сайту або дата-центри, де розміщений цей контент, а не через
провайдерів доступу до мережі Інтернет, у зв’язку зі значними ризиками кібербезпеці, які несе
блокування на доступі, а також через його малу ефективність і надлишкове блокування інших
ресурсів (оверблокінг).

