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На № 130 від 27.08.2021

Інтернет асоціація України
(ІнАУ)

Щодо методології блокування
інтернет ресурсів

         
 
    За результатами розгляду листа Інтернет Асоціації України (далі – ІнАУ)
від 27.08.2021 № 130 щодо надання технічної методології виконання Указів
Президента України від 20.08.2021 № 375/2021 та № 376/2021, повідомляємо
про таке.

Згідно з частиною другою 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. 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації (далі – НКРЗІ) здійснює свою діяльність на підставі, зокрема,
Законів України «Про телекомунікації», «Про радіочастотний ресурс України»
та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від
23.11.2011 № 1067 (далі – Положення). 

Відповідно до пункту 1 Положення, НКРЗІ є органом державного
регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування
радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв’язку. У визначеній
сфері НКРЗІ здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу,
регуляторного органу та органу державного нагляду (контролю).

При цьому, до повноважень НКРЗІ не належить розроблення відповідних
методів та технологій, що передбачають вичерпний перелік заходів та дій, які
оператор, провайдер повинен вжити для здійснення блокування доступу до
відповідних вебресурсів, у тому числі блокування окремих сторінок у
соціальних мережах і мессенджерах.

Разом з тим, листом від 06.04.2021 № 16/03/02-556 Адміністрація
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
поінформувала, що ними та Службою безпеки України з метою визначення
технічних вимог до технічних засобів блокування та моніторингу блокування
(обмеження) доступу до інформаційних ресурсів та /або інформаційних
сервісів було прийнято спільні накази від 18.12.2017 № 700/728 «Про



затвердження вимог до технічних засобів для моніторингу блокування
(обмеження) доступу до інформаційних ресурсів та /або інформаційних
сервісів» та від 21.01.2019 № 25/82 «Про затвердження Загальних технічних
вимог до технічних засобів для блокування доступу до визначеного
(ідентифікованого) інформаційного ресурсу (сервісу) в телекомунікаційних
мережах».

 Водночас, Департаментом кіберполіції Національної поліції України, з
метою забезпечення виконання Указу Президента України, розроблено ряд
рекомендацій для підприємств, установ та організацій усіх форм власності, з
якими можливо ознайомитись за посиланням:
https://cyberpolice.gov.ua/article/kiberpolicziya-dopomozhe-internet-261.
    Крім того повідомляємо, що для врегулювання, в тому числі порушеного
вами питання, Радою національної безпеки і оборони України (далі – РНБО
України) створено робочу групу з питань застосування обмежувальних заходів
щодо надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних
мереж загального користування під головуванням заступника Секретаря РНБО
України Демедюка С.В., до складу якої входять також представники ІнАУ.
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