
 

 

Інформація про роботу Комітету з питань 

інформатизації та зв’язку протягом восьмої сесії 

Верховної Ради України восьмого скликання 

(лютий 2018 р. - липень 2018 р.) 

 

станом на 16.07.2018 

 

Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку був 

створений 4 грудня 2014 року відповідно до постанови Верховної Ради України 

№ 22-VII «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів 

Верховної Ради України восьмого скликання». 

Протягом восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 

проведено 9 засідань Комітету, на яких розглянуто 28 питань, 8 з яких 

присвячено обговоренню проектів законів Верховної Ради України та постанов.  

Законотворча діяльність народних депутатів України – членів Комітету 

була спрямована на правове врегулювання переважно у сфері електронних 

довірчих послуг, електронних комунікацій, кібербезпеки, користування 

радіочастотним ресурсом, надання телекомунікаційних послуг, впровадження 

механізму захисту абонента телекомунікаційних послуг від несанкціонованих 

електронних, текстових та/або мультимедійних повідомлень тощо. 

 

15 травня 2018 року відбулося обговорення на пленарному засіданні 

Верховної Ради України проекту Закону про електронні комунікації 

(реєстр. № 3549-1 від 11.12.2015) та проекту Закону про радіочастотний 

ресурс України (реєстр № 5051, доопрацьований від 17.02.2017). 

Проект Закону про електронні комунікації (реєстр. № 3549-1 від 

11.12.2015), внесений народними депутатами України Данченком О.І., Матузко 

О.О., Козирем Б.Ю., Семенухою Р.С., Загорієм Г.В., Третьяковим О.Ю.,        

Шверком Г.А., Луценко І.С., Гринівим І.О., Вознюком Ю.В. Законопроект 
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фактично пропонує нову, гармонізовану із європейським законодавством 

редакцію Закону України «Про телекомунікації»;  

Проект Закону про радіочастотний ресурс України (реєстр. № 5051, 

доопрацьований від 17.02.2017), внесений народними депутатами України 

Данченком О.І.,   Матузко О.О., Семенухою Р.С. Зазначена законодавча 

ініціатива спрямована на забезпечення впровадження в Україні сучасних 

радіотехнологій, спрощення умов користування радіочастотним ресурсом 

України, зменшення та впорядкування регуляторного впливу держави на 

відносини у сфері користування радіочастотним ресурсом, покращення умов 

ведення бізнесу в Україні з одночасним підвищенням показників України в 

міжнародних рейтингах, запобігання правопорушенням у зазначеній сфері, 

гармонізацію законодавства України у регульованій сфері із законодавством 

Європейського Союзу та приведення його у відповідність із вимогами 

Міжнародного Союзу Електрозв’язку. 

За результатами рейтингового голосування відкладено розгляд та 

прийняття проектів Законів про електронні комунікації (реєстр. № 3549-1 від 

11.12.2015) та про радіочастотний ресурс України (реєстр № 5051 від 

30.08.2016) для узгодження позицій фракцій. 

 

За поданням Комітету підготовлений до розгляду Верховною Радою 

України для прийняття у другому читанні проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо обробки інформації в 

системах хмарних обчислень (реєстр. № 4302 від 24.03.2016), внесений 

народними депутатами України Данченком О.І., Бєльковою О.В.,      

Семенухою Р.С., Матузко О.О., Шкрум А.І, що спрямований на створення умов 

для більш ефективного використання державних ресурсів шляхом 

впровадження новітніх технологій, зокрема при обробці інформації (крім 

інформації, що в установленому порядку віднесена до державної таємниці), 

якою володіють органи державної влади, інші державні органи, органи 

місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші 
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суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до 

законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання, державні 

підприємства, установи та організації. Законопроект також покликаний сприяти 

ефективнішій взаємодії держави та суспільства та створить додаткові 

передумови для подальшого розвитку платформ інформаційно-комунікаційних 

технологій у різних сферах суспільного життя, насамперед в сферах державного 

управління, освіти та науки. 

 

В Комітеті розглянуто проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії телефонному спаму (реєстр.    

№ 7043 від 28.08.2017), поданий народними депутатами України            

Березою Б.Ю., Ємцем Л.О., метою якого є впровадження механізму захисту 

абонента телекомунікаційних послуг від несанкціонованих електронних, 

текстових та/або мультимедійних повідомлень, з подальшим використанням їх 

контактних даних та можливістю використання цієї інформації в шахрайських 

цілях. 

За результатами розгляду, Комітетом ухвалено направити зазначений 

законопроект авторам законодавчої ініціативи на доопрацювання. Ініціатори 

подали разом із народним депутатом України – Заступником голови Комітету 

Усовим К.Г. доопрацьований проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо протидії спаму (реєстр. № 8186 від 

23.03.2018). 

 

З метою забезпечення ефективного процесу цифровізації у Верховній 

Раді України Комітетом проведено 18 квітня 2018 року слухання на тему: 

«Запровадження цифровізації у Верховній Раді України». 

За підсумками слухань розроблено та схвалено Рекомендації, якими 

передбачається здійснити ряд заходів, в тому числі й прийняти Стратегію 

електронного парламентаризму на 2018 – 2020 роки.  
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5 липня 2018 року Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, 

підписав Стратегію електронного парламентаризму на 2018-2020 роки. 

 

1 червня 2018 року відбулися виїзні слухання в Комітеті на тему: 

«Законодавче забезпечення галузі ІКТ», які проходили в рамках конференції 

«Дні електронних комунікацій» в селі Глібівка, Вишгородського району, 

Київської області. 

Учасниками слухань розглянуто питання набрання чинності Закону 

України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», проблеми, 

пов’язані з виконанням Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, 

транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж», 

питання запобігання та протидії крадіжкам та пошкодженням 

телекомунікаційного обладнання, а також заходи щодо впровадження в Україні 

цифрового телерадіомовлення. 

За підсумками виїзних слухань Комітетом розроблено та схвалено 

Рекомендації, якими передбачається рекомендувати Кабінету Міністрів 

України розробити та затвердити нормативно-правові акти у відповідності до 

вимог Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України», дати відповідні доручення Міністерству внутрішніх справ України та 

Національній поліції України вжити необхідних заходів із запобігання крадіжок 

та пошкоджень телекомунікаційного обладнання; забезпечити розроблення 

відповідними міністерствами та затвердження підзаконних нормативно-

правових актів відповідно до вимог Закону України «Про доступ до об’єктів 

будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку 

телекомунікаційних мереж»; забезпечити виконання Плану вимкнення 

аналогового телебачення та забезпечити впровадження в Україні цифрового 

телерадіомовлення. 

А також розглянути можливість законодавчої ініціативи щодо внесення 

змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» у частині 

визначення переліку універсальної програмної послуги і, з метою усунення 
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подвійних стандартів, виключити з її складу комерційні телепрограми місцевої 

і регіональної категорій мовлення, що відповідно до ліцензій на мовлення 

здійснюють цифрове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, на 

території розташування відповідної багатоканальної телемережі, що 

використовується провайдером програмної послуги; законодавчої ініціативи 

щодо спрощення порядку подання звітної інформації щодо структури власності 

провайдерами програмної послуги, враховуючи те, що провайдери програмної 

послуги не здійснюють редакційний контроль за змістом телепрограм. 

Рекомендовано Національній раді України з питань телебачення і 

радіомовлення протягом двох місяців з дня вимкнення ефірного аналогового 

телебачення розглянути на засіданні питання про внесення змін до переліку 

програм універсальної програмної послуги відповідно до норм чинного 

законодавства та оприлюднити його в порядку, встановленому частиною 

четвертою статті 17 Закону України "Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення» та запланувати на 2019 рік заходи щодо 

створення електронних кабінетів ліцензіатів, через які здійснювати обмін 

інформацією, що передбачена законодавством, але не включена до бланку 

ліцензій провайдерів програмної послуги. 

 

Протягом сесії Комітетом було розглянуто ряд питань, які є 

важливими для галузі : 

 щодо скорочення кількості відділень поштового зв’язку ПАТ 

«Укрпошта», було прийнято рішення звернутися до Кабінету Міністрів 

України стосовно стратегії реформування даної структури; 

 щодо забезпечення в Україні у 2018 році безперебійного функціонування 

електронної системи декларування осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування та здійснення заходів 

захисту від кіберзагроз, було рекомендовано Держспецзв’язку та НАЗК 

провести експертизу технічного оснащення апаратної платформи Реєстру 
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е-декларацій в Україні, а ДП «УСС» забезпечити безперебійну роботу 

цього Реєстру; 

 щодо аудиту Рахунковою палатою України ефективності використання та 

розпорядження майном державного підприємства «Український 

державний центр радіочастот», було рекомендовано Національній комісії, 

що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації та 

державному підприємству «Український державний центр радіочастот» 

вжити заходів щодо усунення недоліків і порушень, виявлених в ході 

проведення Рахунковою палатою України аудиту ефективності 

використання та розпорядження майном державного підприємства 

«Український державний центр радіочастот»;  

 про взаємодію між органами влади при вирішенні питання щодо 

подолання цифрового розриву та забезпечення широкосмугового доступу 

до мережі Інтернет у всіх населених пунктах країни, було рекомендовано 

органам влади, визначеним відповідальними за виконання відповідних 

заходів передбачених Планом заходів щодо реалізації Концепції розвитку 

цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки, 

забезпечити безумовне їх виконання у встановлені строки; 

 про розроблення та затвердження Кабінетом Міністрів України та 

органами державної влади нормативно-правових актів (Правил та 

Методик) передбачених Законом України «Про доступ до об’єктів 

будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку 

телекомунікаційних мереж» № 1834-VIII від 07 лютого 2017 року. 

Комітет, заслухавши представників Кабінету Міністрів України, 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, Міністерства інфраструктури 

України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, 

Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері зв’язку та інформатизації звернувся до Кабінету Міністрів України, 
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Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, Міністерства інфраструктури 

України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 

щодо невідкладного виконання ними вимог Закону України «Про доступ 

до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку 

телекомунікаційних мереж» № 1834-VIII, а саме розроблення, 

затвердження, прийняття передбачених цим Законом нормативно-

правових актів, перегляду та приведення міністерствами та іншими 

центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у 

відповідність із цим Законом. 

 

Комітет, окрім основної законодавчої діяльності, під час роботи восьмої 

сесії восьмого скликання організовував та проводив конференції, круглі столи 

та інші публічні заходи щодо обговорення розвитку ІКТ-галузі. А саме: 

 

 5-6.02.2018 року відбулася зустріч української делегації на чолі з 

Головою Комітету – Олександром Данченком з Європейським комісаром 

з питань цифрової економіки та суспільства – Марією Габріель (Mariya 

Gabriel) та депутатом Європарламенту - Мішелем Боні (Michal Boni). 

Метою зустрічі було обговорення останніх цифрових законодавчих 

новацій в Україні та ЄС, напрямків співпраці з Радою Європи та 

Європарламентом. Зазначена зустріч на високому рівні дозволила 

напрацювати план спільних дій щодо приєднання України до Єдиного 

Цифрового Ринку Європи та сформувати перелік дій на 2018 рік; 

 

 13.02.2018 та 22.02.2018 відбулися робочі наради у Комітеті щодо 

реформування цифрової галузі в Україні. Разом з Державним агентством 

з питань електронного урядування України та з партнерами 

обговорювали реформування системи реєстрів в Україні. Зараз в країні 

більше 54 реєстрів, мільйони гривень щорічно витрачаються на їх 
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експлуатацію та підтримку. Повна відсутність взаємодії між реєстрами. В 

результаті - марно використані гроші, корупція та безвідповідальність. 

Намітили план роботи. Також погодили стратегію взаємодії з нашими 

Європейськими та Американськими партнерами; 

 

 05.04.2018 представники Комітету взяли участь у презентації мобільного 

центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) учасникам розширеної 

наради з питань децентралізації та регіонального розвитку у Вінниці; 

 

 19.04.2018 за участі представників Комітету відбулась інфраструктурна 

дискусія щодо доступу до об'єктів інфраструктури в рамках Телеком-

форуму Bis-2018 у Києві: мережі, зв'язок, IoT; 

 

 10.05.2018 на засіданні Комітету з електронних комунікацій Торгово-

промислової палати України, за участі представників Комітету, 

обговорено необхідність розбудови телекомунікаційної інфраструктури у 

сільській місцевості задля розвитку системи Телемедицини; 

 

 22-24.05.2018 народні депутати-члени Комітету приймали участь у ХХ 

Ювілейній Міжнародній науково-практичній конференції «Безпека 

інформації в ІТС». Під час даної конференції було обговорено проблеми 

імплементації Законів України «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України» та «Про електронні довірчі послуги»; 

 

 24.05.2018 представники Комітету взяли участь у роботі круглого столу з 

питань регулювання ринку криптовалют; 

 

 31.05 – 3.06.2018 представники Комітету взяли участь у другій 

міжнародній конференції «Дні електронних комунікацій України»;  

 

https://www.facebook.com/events/156350735066847/?acontext=%7B%22source%22%3A22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=22&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22timeline%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions
https://www.facebook.com/events/156350735066847/?acontext=%7B%22source%22%3A22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=22&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22timeline%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions
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 19.06.2018 Голова Комітету О. Данченко взяв участь у Форумі 

«Кібербезпека – захисти свій бізнес»; 

 

 05.07.2018 Комітетом був організований та проведений круглий стіл на 

тему: «Попередній розгляд проекту Закону України «Про Державне бюро 

військової юстиції» (реєстр. № 8387 від 21.05.2018), поданий народними 

депутатами України Кожем’якіним А.А. та іншими та проекту Закону 

України «Про Державне бюро військової юстиції» (реєстр. № 8387-1 від 

25.05.2018), поданий народним депутатом України Купрієм В.М. 

 

Протягом сесії народні депутати-члени Комітету приділяли увагу 

питанням міжнародного співробітництва.  

 

20 березня 2018 року українська делегація взяла участь в роботі 

Всесвітнього саміту з інформаційного суспільства 2018 (World Summit on 

the Information Society). Щорічний форум (WSIS), що проходив в Женеві - це 

глобальна платформа спілкування, яка сприяє впровадженню спільних зусиль 

для реалізації сталого розвитку та становлення інформаційного суспільства. 

Форум є майданчиком для обміну інформацією та найкращими практиками, 

водночас окреслюючи нові тенденції розвитку партнерських відносин на 

глобальному рівні. У форумі взяли участь дві тисяч делегатів зі 150 країн світу 

Під час даного саміту Голова Комітету, Олександр Данченко, разом із 

представниками Уряду України провів офіційну зустріч з Генеральним 

Секретарем МСЕ - паном Хоуліном Чжао (Houlin Zhao). Зазначена зустріч на 

найвищому рівні дозволила обговорити основні нагальні питання становлення 

інформаційного суспільства та розвитку галузі ІКТ України. 

В ході зустрічі було обговорено питання використання українського 

радіочастотного, номерного та іменного ресурсу Інтернет на тимчасово 

окупованих територіях. Відзначено, що за умови російської агресії щодо 



10 

 

України та кібератак в інших країнах світу з боку Росії, багато країн 

виступають за нові підходи в питаннях кіберзахисту та кібербезпеки. 

Пан Хоулін Чжао привітав Україну із успішно проведеним тендером для 

використання технологій 4G зазначивши, що Україна наздоганяє світ у 

мобільних технологіях. 

  

22-25 квітня 2018 року Голова Комітету Олександр Данченко взяв 

участь в Четвертому засіданні Міжурядової українсько-корейської комісії з 

питань торговельно-економічного співробітництва у м. Сеул (Республіка 

Корея). 

Під час візиту відбулися ряд зустрічей. А саме: з Головою 

Президентського комітету Північного економічного співробітництва «Нова 

північна політика» Республіки Корея, на якій проходило обговорення спільних 

українсько-корейський проектів в авіакосмічній сфері, 5G, високих технологій, 

цифрових проектів та ІТ-сфери, смарт-сіті та інновацій у промисловості, 

енергетиці традиційній та відновлювальній.  

Також відбулася зустріч з представниками Компанії Samsung Electronics у 

Сеулі, на якій йшлося про цифрові технології, інновації та пропозиції 

заснування в Україні спільного виробництва.  

Під час спільної зустрічі з SK Telecom та Jaewon Peter Chun 

представником урядового комітету з питань SMART City була презентована 

державна стратегія запровадження технологій та розвитку SMART City в Кореї.  

 

7-10 травня 2018 року Голова Комітету Олександр Данченко у складі 

української делегації перебував в Китаї. Під час роботи делегації були 

обговорені питання «мирного атому», відновлюваних джерел енергії, 

цифрової економіки, 5G, 4G зв‘язку. Вивчено досвід покриття території 

волоконно-оптичними лініями зв‘язку, а також створення штучного інтелекту, 

«Безпечного Міста», IoT та SMART CITY.  
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30 травня 2018 року Голова Комітету Олександр Данченко перебував 

у Таллінні, Естонія, на конференції Tallin e-Governance Conference 2018, де 

обговорювалися проблеми залучення громадян до електронного 

урядування. 

Головною темою дискусії стало питання участі уряду в розвитку 

інформаційного суспільства. Конференція слугувала майданчиком для обміну 

інформацією, найкращими практикам та створенням знань, водночас 

окреслюючи нові тенденції розвитку партнерських відносин на глобальному 

рівні. 

 

11 червня 2018 року за участі Голови Комітету Олександра Данченка 

відбулася робоча зустріч в Бундестазі Федеративної Республіки Німеччина 

з питань стратегічного для України партнерства. 

 

12-15 червня 2018 року Голова Комітету О. Данченко та Секретар 

Комітету О. Матузко відвідали з офіційним візитом Ізраїль. 

Головними питаннями для обговорення був успішний досвід місцевих 

компаній щодо розбудови цифровізації: цифрова економіка, кібербезпека, 

цифрова школа, дистанційне навчання, телемедицина. 

 

На даний час на розгляді в Комітеті знаходяться 241 законопроектів, з 

них 18 - де Комітет визначено головним при їх опрацюванні та 223 - проектів, 

які Комітет має розглянути і внести відповідні пропозиції щодо них до 

головного комітету. 

Комітетом під час роботи восьмої сесії восьмого скликання отримано 907 

заяв та звернень від центральних та місцевих органів виконавчої влади, 

профільних організацій представників ІКТ-ринку, бізнесу та громадян, які були 

розглянуті, а пропозиції вивчені та по-можливості враховані під час 

вдосконалення законодавства. 
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Під час проведення засідань Комітету постійно залучались представники 

органів державної влади, профільних асоціацій, громадських організацій та 

бізнесу. Основним принципом роботи Комітету була прозорість, відкритість та 

готовність до діалогу. 

 

Питання організаційно-інформаційного та консультативно-методичного 

забезпечення діяльності Комітету здійснювалися безпосередньо секретаріатом 

Комітету. 


