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Розширено перелік населених пунктів Донецької, Київської, Львівської областей
для яких затверджено УПП

Затверджено УПП для нових населених пунктів
Донецької, Київської, Львівської областей

2 березня регуляторний орган вніс зміни до раніше
ухвалених
рішень,
якими
визначено
склад
універсальної програмної послуги у Донецькій,
Київській, Львівській областях.
Зокрема, було розширено перелік населених пунктів,
для яких затверджено УПП. Так, у Донецькій області це –
міста Краматорськ і Святогірськ, у Київській – села Хотів
і Святопетрівське, а у Львівській - місто Рава-Руська.
Із переліком програм УПП для різних населених пунктів
країни можна ознайомитися у відповідному розділі
сайту Національної ради.

04 березня Закон «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з
метою розвитку телекомунікаційних мереж» опубліковано в Голосі України

Отже, норми Закону
набули чинності.

У разі не затвердження вказаних актів є
підстави до оскарження в судовому порядку
бездіяльності органів державної влади
Стаття 55. Конституції України
Права і свободи людини і громадянина
захищаються судом. Кожному гарантується право
на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності
органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, посадових і службових осіб.

Таким чином , в 3 місячний строк повинно
бути затверджено
-Кабінетом Міністрів України Правил надання доступу до
інфраструктури об’єкта будівництва, Правил надання доступу до
інфраструктури об’єкта транспорту, Правил надання доступу до
інфраструктури об’єкта електроенергетики, Правил надання доступу
до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку, Правил
надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної
мережі;
-розроблено та затверджено Міністерством регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України методики визначення плати за доступ до елементів
інфраструктури будинкової розподільної мережі, методики
визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта
будівництва;
розроблено та затверджено Міністерством інфраструктури України
методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури
об’єкта транспорту;
-розроблено та затверджено Міністерством енергетики та вугільної
промисловості України методики визначення плати за доступ до
елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики;
-розроблено та затверджено Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації методики
визначення плати за доступ до елементів інфраструктури кабельної
каналізації електрозв’язку.

Введено в дію Указом Президента України від 25 лютого 2017 року № 47
ДОКТРИНУ інформаційної безпеки України
Передбачено, зокрема:
удосконалення повноважень державних регуляторних органів, які здійснюють діяльність щодо інформаційного простору держави, з метою
досягнення адекватного рівня спроможності держави відповідати реальним та потенційним загрозам національним інтересам України в інформаційній
сфері;
законодавче врегулювання механізму виявлення, фіксації, блокування та видалення з інформаційного простору держави, зокрема з українського сегмента мережі
Інтернет, інформації, яка загрожує життю, здоров'ю громадян України, пропагує війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну конституційного ладу насильницьким
шляхом або порушення територіальної цілісності України, загрожує державному суверенітету, пропагує комуністичний та/або націонал-соціалістичний (нацистський)
тоталітарні режими та їхню символіку;

визначення механізмів регулювання роботи підприємств телекомунікацій, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших
підприємств, установ, організацій, закладів культури та засобів масової інформації, а також використання місцевих радіостанцій, телевізійних центрів та друкарень для
військових потреб і проведення роз'яснювальної роботи серед військ та населення; заборони роботи приймально-передавальних радіостанцій особистого та
колективного користування і передачі інформації через комп'ютерні мережі в умовах запровадження правового режиму воєнного стану;

оптимізація законодавчих механізмів реалізації зобов'язань України в межах Європейської конвенції про транскордонне телебачення щодо держав, які не
є підписантами зазначеної Конвенції;

забезпечення повного покриття території України цифровим мовленням, насамперед у прикордонних районах, а також тимчасово окупованих територій;

розвиток цифрового мовлення, унеможливлення впливу на його інфраструктуру суб'єктів, що пов'язані з державою-агресором.

Проте, згідно з висновком ОБСЕ до проекту Концепції інформаційної безпеки України було висловлено думку, що не рекомендується боротися з пропагандою шляхом
запровадження нових правових норм. Це може виявитись неефективним, навіть контр-продуктивним кроком, та загрожувати свободі слова та свободі засобів масової
інформації.

Механізмами реалізації Доктрини, зокрема, визначено:

На МІП покладено такі обов’язки:
-моніторинг засобів масової інформації
та загальнодоступних ресурсів
вітчизняного сегмента мережі Інтернет з
метою виявлення інформації,
поширення якої заборонено в Україні;
-моніторингу загроз національним
інтересам і національній безпеці в
інформаційній сфері;

Служба безпеки України у межах
компетенції має здійснювати:
моніторинг спеціальними методами і
способами вітчизняних та іноземних
засобів масової інформації та мережі
Інтернет з метою виявлення загроз
національній безпеці України в
інформаційній сфері;

На МЗС:
сприяння просуванню українських
телеканалів у кабельні та супутникові
мережі за кордоном;

Міністерство культури України, Державне агентство
України з питань кіно, Національна рада України з
питань телебачення і радіомовлення, Державний
комітет телебачення і радіомовлення України:
відповідно до компетенції братимуть участь у
забезпеченні захисту українського інформаційного
простору від пропагандистської аудіовізуальної та
друкованої
продукції
держави-агресора;
розроблятимуть пріоритети і стимули розвитку
українського
кіно,
телевізійного
контенту,
книгодрукування, зокрема висвітлення героїчного
спротиву Українського народу російській агресії.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту
інформації України забезпечуватиме в межах
компетенції формування і реалізацію державної
політики у сферах організації спеціального зв'язку,
захисту інформації, телекомунікацій та користування
радіочастотним ресурсом України.

Разом з тим, звертаю
увагу,
що
будь-які
обмеження
свободи
вираження
поглядів
можуть
бути
застосовані лише у
випадку передбачення
його на рівні Закону,
переслідувати законну
мету
та
бути
необхідним
у
демократичному
суспільстві,
як
це
встановлено Загальною
декларацією
прав
людини, Конвенцією
про
захист
прав
людини
та
основоположних
свобод,
а
також
Міжнародним пактом
про громадянські та
політичні права.

