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Дата: 14.04.2016
Місто: Київ
Доповідь: «Що день прийдешній нам готує? Перспективи і ризики нових
законотворчих ініціатив органів влади і вітчизняного регулятора».
Шановні колеги!
Державна політика та законодавче забезпечення державного управління і
регулювання у сферах зв’язку, телекомунікацій та користування радіочастотним
ресурсом, яку повинна здійснювати Верховна Рада України, останні роки
залишається незрозумілою, а іноді взагалі суперечить здоровому глузду!
Кабінет Міністрів, який повинен забезпечувати проведення цієї політики, та
ЦОВЗ, що її реалізує, практично відсторонилися від виконання наданих їм
повноважень.
Регулятор, який діє як неконституційний орган, взагалі йде курсом
посилення регуляторного впливу і не бажає виконувати а ні Планів дерегуляції, а ні
законів, що вступили в силу вже у 2014-2015 роках.
До такого висновку прийшли наші експерти вивчивши відповіді ВРУ, КМУ,
Адміністрації Президента, Мінюсту, НКРЗІ тощо на численні запити щодо
отримання публічної інформації по цілому ряду питань, а також в ході аналізу
проектів нормативно-правових актів, що розробляли НКРЗІ та ДССЗЗІ, і які вдалося
зупинити, зокрема за участі Комісії з питань науки та ІТ, через невідповідність
Конституції і законодавству України, і таких НПА в 2015 році вже перевищила
майже 40 відсотків.
Такій підхід не задовольняє ринок.
Аналіз законопроектів та нормативно-правових актів показує, що з часів
Януковича у законотворчості нічого не змінилося, більш того стало ще гірше.
Україна не стала на Європейський шлях розвитку як у визначенні й
закріпленні на державному рівні цивілізованого вибору, так і у відображенні його в
усіх концептуальних документах нормативно-правового характеру, у тому числі
щодо прав людини і громадянина на доступ до Інтернет, приватності та захисту
персональних даних.
У законотворчій сфері орієнтування відбувається не на Європейську модель
розвитку суспільства з системою їх цінностей, а на тоталітарні норми північних
сусідів, що вже мали місце і були прописані в скасованих «законах від 16 січня 2014
року», які зараз знову хочуть представити, як систему боротьби з сепаратизмом і
захистом національної безпеки.
Прикладів багато, це і ЗП 0934, 1580, 2268, 1220, 2050а, 1359, 2126а, 2133а,
2641, 3081-д, 3549, 3630, 3631, 3632 і найбільш одіозний 1888, тощо.
При цьому і державна політика щодо реформування галузі залишається
незрозумілою. Чомусь замість розробки одного ЗП про електронні комунікації

їх розроблено аж 5! 3 з яких зареєстровано у ВРУ і вже виносилися до сесійної
зали для розгляду, але поки не розглянуті.
При цьому пропозиції від громадськості та бізнесу щодо напрацювання
одного достойного ЗП залишилися без реалізації.
Чи є позитивні моменти, дійсно так.
За період 2013-2016 років прийнято низку законів та рішень, які повинні
вплинуть на розвиток ринку послуг та інформаційного суспільства.
Прийняті:
- Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Законодавче забезпечення
розвитку інформаційного суспільства в Україні" (ВРУ – липень 2014);
- Рекомендації парламентських слухань на тему: "Реформи галузі
інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору
України" (ВРУ - березень 2016, готується на підпис);
- Рекомендації парламентських слухань на тему "Розвиток підприємництва в
Україні та підтримка малого і середнього бізнесу" (ВРУ – 13 квітня 2016);
- Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
скорочення кількості документів дозвільного характеру» (вступив в силу
25.07.2014), яким внесено зокрема зміни до Закону про РЧРУ щодо анулювання
дозволу на ввезення РЕЗ та ВП;
- Закон «Про стандартизацію» (червень 2014);
- Закон «Про метрологію та метрологічну діяльність» (червень 2014, вступив в
силу 01.01.2016);
- Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання», яким дія Закону
України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності" поширена на телекомунікації, поштовий зв'язок та радіочастотний
ресурс України (липень 2014);
- Закон «Про ліцензування видів господарської діяльності», згідно з яким
ліцензії стають безстроковими, за видачу ліцензії справляється разова плата в
розмірі однієї мінімальної заробітної плати, ліцензування діяльності у сфері
телекомунікацій втрачає чинність з 1 січня 2018 року (березня 2015);
- Закон «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (січень 2015);
- Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні (КМУ - травень
2013);
- Стратегії національної безпеки України (Президент – травень 2015);
- Національної стратегії у сфері прав людини (Президент – серпень 2015);
- Стратегії кібербезпеки України (Президент – березень 2016);
- Стратегія подолання бідності (КМУ - березень 2016);

- план заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
сторони,та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної
енергіїі їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014—2017 роки (КМУ,
вересень 2014);
- плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій
(КМУ, квітень 2015);
Визнані такими, що втратили чинність деякі рішення регулятора:
- рішення НКРЗ від 05 лютого 2009 року № 1339 «Про затвердження Порядку
реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв»
(рішення Мінюсту від 04.12.2015), яким запроваджувалось створення баз IMEI;
- рішення НКРЗ щодо надання повноважень УДЦР видавати на платній основі
висновки щодо номерного ресурсу (2015).
- план заходів щодо дерегуляції господарської діяльності (КМУ, березень
2015);
Після років зволікання в державі почався розвиток 3G технологій, мобільні
оператори сьогодні будують мережі, а споживачі нарешті отримують додаткові
послуги. Зроблено поштовх у рішеннях щодо впровадження технологій 4G, але це
перспектива наступних років.
Поставимо запитання: чи отримали спрощення суб’єкти господарювання
після прийняття Стратегій, Рекомендацій, Законів, рішень?
Відповідь – НІ.
НКРЗІ зволікає з реалізацією Законів про ліцензування, державний нагляд,
питання ввезення з-за кордону, передача повноважень від УДЦР до НКРЗІ тощо, і
має спробу відновити старі корупційні схеми щодо IMEI, Інструкції взаємодії з
поліцією, встановлення нової звітності, приймає рішення про направлення на
реєстрацію до Мінюсту без погоджень з ДРС. До речі, стався прецедент коли
Мінюст не погодився на таку реєстрацію і рішення НКРЗІ від 01.03.2016 повернуте
без реєстрації.
Плану КМУ залишаються на папері, бо не мають практичної реалізації при
відсутності контролю і відповідальності за зволікання і не виконання.
Вищезазначені Рекомендації парламентських слухань 2014 року залишилися
також не реалізованими. Це не дивно, бо КМУ переклав їх виконання, УВАГА:
не на профільні структури, а на Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ!
Можна запитати:
- де тимчасова слідча комісія Верховної Ради України щодо розслідування
обставин проведення приватизації ВАТ "Укртелеком"?
- де визначення пріоритетних напрямів діяльності органів виконавчої
влади з питань становлення і розвитку інформаційного суспільства в умовах
інформаційної глобалізації та євроінтеграції України, а також інформаційної
"війни"?
- де державна програма впровадження інформаційних комунікаційних
технологій (ІКТ) як мотиваційної бази їх розвитку та перетворення на один з

головних чинників зростання інноваційного, соціально-економічного та культурноосвітянського потенціалу держави в умовах інформаційного суспільства?
- де плану розвитку широкосмугового доступу (ШСД) на основі
лібералізації мобільного ринку ШСД?
- де розробка законопроектів потрібних ринку?
Таких «де» на кілька листів. Ось такий сумний державний підхід органів
влади.
Не хочеться про це думати, але боюсь, що рекомендації Парламентського
слухання 2016 року також залишаться без уваги.
Бо НІЯКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЦЕ НІХТО НЕ ПОНЕСЕ!
Як працювати ринку, коли не відомо, чого чекати далі? Як планувати
фінансову частину, коли невідомо, як зміняться податки, різноманітні ставки та
тарифи, регуляторні рішення, які НКРЗІ доречи приймає і вводить протягом року, а
не з нового фінансового року?
Створюється враження, що усі ці дії робляться навмисно, комусь не
вигідно мати сильну Україну, з її інтелектуальним потенціалом і сильною
економікою!
Що чекати ринку, виходячи з ініціатив народних депутатів та органів
влади?
- посилення повноваження силового (правоохоронного) блоку щодо
доступу до міст розташування обладнання оператора/провайдера та вилучення
телекомунікаційного обладнання та серверів у якості доказів під час досудового
розслідування кримінальних правопорушень (ЗП 12220);
- розширення списку уповноважених, що мають займатися перехопленням
телекомунікацій (ЗП 2036а, 2036а-д, 3631);
- запровадження тотального контролю з боку державних органів
(насамперед Держспецзв'язку та СБУ) за інформаційними (автоматизованими),
телекомунікаційними, інформаційно-телекомунікаційними системами, незалежно
від виду інформації, яка в них обробляється, а також запровадження нового виду
кримінальної відповідальності (ЗП 2641);
- позасудове обмеження (блокування) доступу абонентів до ресурсів мережі
Інтернет та отримання доступ до будь-якої інформації, зокрема щодо споживача,
телекомунікаційних послуг (ЗП 2133а);
- досудове обмеження та блокування доступу до ресурсів Інтернет, в рамках
захисту авторського права і (або) суміжних прав та права інтелектуальної власності
(ЗП 3081-д та 3353);
- удосконалення фінансової підтримки вітчизняної кінематографії, зокрема
за рахунок збору з суб'єктів господарювання, що надають доступ до мережі Інтернет
(ЗП 1359);
- запровадження незалежності регулятора, збір на фінансування діяльності
регулятора у розмірі 0,2 відсотка від доходів постачальників е-комунікаційних
послуг, скасування права на отримання послуг знеособлено (анонімно), та
встановлення обов’язку реєстрації абонентів, надання інформації без обмежень по

першій вимозі, спільне використання інфраструктури та частот, розширення
обов’язків та зменшення прав, введення роздільного обліку доходів (за кожну
окрему послугу) та витрат, (ЗП 3549-1, 3643, 3644), але незважаючи на відсутність
такої норми роздільного обліку сьогодні, НКРЗІ розпочала прописувати таку норму
у своїх нормативно-правових актах, зокрема у проектах Порядку надання
операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, Порядку
установлення розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до
телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою
перевагою тощо;
- підвищення на 26,7 % ставки рентної плати за користування РЧРУ,
запровадження обов’язкової щорічної індексації ставок рентної плати за
користування РЧРУ на добуток індексів споживчих цін на товари та послуги
(ЗП 3630);
- будівництво за «хмарними» технологіями (ЗП 4302), згідно з яким:
державні органи втрачають контроль за акумулюванням та зберіганням в
так званих «хмарах» персональної інформації і стають лише виконавцямистатистами, що наповнюють даними електронні бази і передають їх на відкуп
третім особам, які не несуть відповідальність за їх збереження, автентичність та
інші важливі властивості інформації, при цьому відсутня відповідь - який вид
хмарних сховищ буде запроваджений, публічні чи приватні;
створюється серйозна загроза безпеці персональних даних і особистої
власності наших громадян, а також їх ідентифікації;
попри принципи технологічної нейтральності у тексті Закону нав’язується
один з міжнародних стандартів - «ISO / IEC 27001 або ДСТУ ISO / IEC 27001», що
суперечить законотворчості;
- встановлення правових засад доступу до інфраструктури об’єктів
будівництва, транспорту, електроенергетики та особливості її використання з метою
розвитку телекомунікаційних мереж загального користування, задоволення потреб
споживачів телекомунікаційних послуг та розвитку інформаційного суспільства в
Україні (ЗП 4159), зокрема:
визначення повноважень державних органів, у тому числі стосовно розробки
та затвердження методик визначення плати за доступ до відповідної
інфраструктури, правил/порядків щодо доступу до відповідної інфраструктури,
вимоги до розташування технічних засобів телекомунікацій на елементах
відповідної інфраструктури тощо;
встановлення видів плати, які можуть застосовуватись під час забезпечення
доступу до інфраструктури;
визначено права та обов’язки юридичних та фізичних осіб, у власності
(володінні) яких перебуває інфраструктура, у тому числі щодо забезпечення
недискримінаційного доступу замовників з метою створення рівних умов
використання елементів інфраструктури Об’єктів;
закріплюються істотні умови договору з доступу до інфраструктури;
інші положення, спрямовані на усунення перепон місцевими радами;
зміни до Закону України «Про природно-заповідний фонд України», які
забезпечуються можливість розміщення об’єктів зв’язку на територіях та
об’єктах природно-заповідного фонду (в тому числі у їх охоронних зонах).

- прийняття Закону «Про внесення змін та доповнень до деяких
законодавчих актів України (стосовно операцій з металобрухтом)», розроблений у
зв’язку з потребою у встановленні державного контролю за здаванням та
прийманням металобрухту для боротьби з крадіжками виробів з металу (зокрема,
кабелів, що використовуються у лініях зв’язку) (ЗП 3664). Передбачає:
внесення зміни до статті 4 Закону України «Про металобрухт» щодо
заборони приймання мідного кабеля, проводу, кабельної або проводової продукції з
вмістом міді, фідерів незалежно від їх зовнішнього вигляду та стану у фізичних
осіб, які не є суб'єктами господарювання;
внесення зміни до статті 188 Кримінального кодексу України щодо
підвищення відповідальності за порушення законодавства, пов’язаного із
заготівлею та збутом майна, що входить до складу ліній зв’язку, встановити
відповідальність за крадіжку кабельних ліній зв’язку, що спричинює тяжкі наслідки
у вигляді значного розміру майнової шкоди операторам телекомунікацій та
позбавлення прав споживачів на отримання телекомунікаційних послуг, особливо у
зоні АТО.
- проведення впродовж 6 місяців інвентаризації об'єктів телекомунікації
(електрозв'язку) (рішення Київської міської ради від 11.02.2016), згідно з яким:
Департамент
транспортної
інфраструктури
повинен
провести
інвентаризацію об'єктів телекомунікації (електрозв'язку), а саме: об'єктів
взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, кабельної каналізації електрозв'язку,
каналів електрозв'язку, каналів кабельної каналізації електрозв'язку, кінцевого
обладнання, ресурсів телекомунікаційних мереж, споруд електрозв'язку,
телекомунікаційних мереж та інших об'єктів телекомунікації (електрозв'язку), що
належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва, а також
таких, що є безхазяйними, в порядку визначеному чинним законодавством України.
Згідно вказаного рішення підприємства, установи, організації, незалежно від
форм власності, що здійснюють діяльність на території столиці,
- мають протягом одного місяця надати Департаменту транспортної
інфраструктури документи, що підтверджують право власності на зазначені
об'єкти телекомунікації (електрозв'язку).
- надавати Департаменту допомогу при проведені інвентаризації об’єктів
телекомунікацій (електрозв’язку), в т.ч. шляхом надання Департаменту необхідних
документів та інформації, доступу для огляду відповідних об’єктів
телекомунікацій
Виконувати інші вимоги інші вимоги Департаменту, що стосуються
проведення інвентаризації об’єктів телекомунікацій (електрозв’язку).
- розробки ЗП «Про кібербезпеку», яким згідно Стратегії будуть
запропоновані, зокрема:
створення та забезпеченняі функціонування національної телекомунікаційної
мережі – єдиної платформи захищених електронних комунікацій органів державної
влади – можливо як варіант білоруської системи;
розбудові захищеної інтегрованої системи електронних державних реєстрів,
баз даних, дата-центрів, у тому числі єдиного дата-центру резервного збереження
інформації і відомостей державних електронних інформаційних ресурсів – варіант
одного превентивного удару і руйнації системи управління;

встановлення кваліфікаційних вимог для окремих категорій працівників
об'єктів критичної інфраструктури – скоріше розширення повноважень СБУ;
запровадження блокування операторами та провайдерами телекомунікацій
визначеного (ідентифікованого) інформаційного ресурсу (інформаційного сервісу) за
рішенням суду;
унормування порядку внесення обов'язкових до виконання операторами та
провайдерами телекомунікацій приписів про термінове фіксування та подальше
зберігання комп'ютерних даних, збереження даних про трафік;
врегулювання питання можливості термінового здійснення процесуальних дій
у режимі реального часу із застосуванням електронних документів та
електронного цифрового підпису;
запровадження особливого порядку зняття інформації з каналів
телекомунікацій у випадку розслідування кіберзлочинів.
- розробки низки законів та нормативно-правових актів, які згідно
Стратегії будуть запропоновані на виконання Рекомендацій парламентських слухань
на тему "Розвиток підприємництва в Україні та підтримка малого і середнього
бізнесу", зокрема щодо :
продовження тимчасового мораторію на перевірки контролюючих органів;
проведення протягом року повного "перезавантаження" регуляторної
системи з усуненням штучних регуляторних бар’єрів та формуванням нових
ефективних регуляторних моделей у взаємодії з виробниками та споживачами і з
урахуванням європейського досвіду;
надання Державній регуляторній службі повноваження щодо реалізації
державної політики у сфері підприємництва;
прийняття законопроектів, спрямованих на лібералізацію податкової системи,
зниження фіскального тиску на фонд оплати праці, спрощення адміністрування
податків та обов’язкових платежів, запровадження інвестиційних стимулів;
скасування вимивання обігових коштів підприємств через систему
електронного адміністрування податку на додану вартість;
залишення незмінною спрощену систему оподаткування;
підвищення розмір одноразової допомоги на започаткування підприємницької
діяльності.

