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Основні положення щодо плати за доступ (ст. 17): Методики визначення плати за доступ до

елементів інфраструктури об’єкта доступу поширюються на об’єкти доступу всіх форм

власності.

Розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу визначається власником

інфраструктури цього об’єкта доступу згідно з методикою визначення плати за доступ до елементів

інфраструктури об’єкта доступу, затвердженою відповідним державним органом влади згідно з цим

Законом, і не може перевищувати:

1)за розроблення та видачу технічних умов з доступу – 50 відсотків мінімальної заробітної

плати;

2) за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики – 0,3 відсотка

мінімальної заробітної плати за одну опору - елемент будь-якої інфраструктури об’єкта

доступу, у тому числі опору лінії електропередачі, на місяць;

3) за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва та будинкової розподільної

мережі – 0,015 відсотка мінімальної заробітної плати за одну квартиру в будинку на місяць;

4) за доступ до елементів інфраструктури об’єкта транспорту - 5 відсотків мінімальної

заробітної плати за один канало-кілометр кабельної каналізації електрозв’язку на місяць;

5) за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку - 5 відсотків

мінімальної заробітної плати за один канало-кілометр кабельної каналізації електрозв’язку на

місяць.

Розміщено редакцію проекту Закону «Про доступ до об’єктів 
будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку 

телекомунікаційних мереж» (реєстр. № 4159) до 2 читання

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58296


У ВРУ зареєстровано проект Закону про державну мову
(реєстр. № 5670 від 19.01.2017) 

Програмне забезпечення з користувацьким інтерфейсом, в тому числі встановлене на товарах, що
реалізується в Україні, повинне мати повноцінний користувацький інтерфейс державною мовою.
Інтернет-представництва (в тому числі, інтернет-сайти, сторінки в соціальних мережах тощо)… Відсутність
повноцінного користувацького інтерфейсу державною мовою є істотним недоліком товару. (ст.
23)….засобів масової інформації, зареєстрованих в Україні, а також приватних підприємств що
реалізовують товари та послуги в Україні, виконуються державною мовою.

(ст. 25) Мовою публічних заходів в Україні є державна мова. В разі, якщо хтось із учасників публічного заходу виступає
іншою мовою, організатор забезпечує повноцінний послідовний або синхронний переклад державною мовою. Мовою
обслуговування споживачів в Україні є державна мова. Підприємства, установи та організації усіх форм власності, що
обслуговують споживачів, здійснюють обслуговування та надають інформацію про товари (послуги), в тому числі через
інтернет-магазини та інтернет-каталоги, державною мовою (ст. 26).Продавець (виконавець, постачальник, власник та
оператор інтернет-магазину чи каталогу та власник домену) в електронній комерції під час своєї діяльності та у разі
поширення комерційного електронного повідомлення зобов’язаний забезпечити надання усієї інформації визначеною
Законом України «Про електронну комерцію», у тому числі щодо предмету електронного договору державною мовою.

Створення Національної комісії зі стандартів державної мови, що є колегіальним органом, а завданнями якої
визначено встановлення стандартів та методів перевірки рівня володіння державною мовою необхідного для
набуття громадянства та зайняття визначених законами України посад.(ст 39).
Створення посади Уповноваженого із захисту державної мови (ст.48) з повноваженнями, зокрема, проведення
мовної експертизи та правом одержувати на свою вимогу документи чи їх копії та іншу інформацію від юридичних
осіб приватного права у 15 строк.
При Уповноваженому діє компетентна служба у складі 27 мовних інспекторів. Предметом мовного інспектування є
порушення визначених Законом вимог обов’язкового застосування державної мови.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60953


Адміністративну: Порушення вимог Закону України «Про державну мову» щодо застосування державної мови у
сфері освіти, науки, культури, книговидання, електронних інформаційних систем, інформації для загального
ознайомлення, публічних заходів, технічної і проектної документації, реклами, охорони здоров’я, юридичних послуг,
спорту, телекомунікацій та поштового зв’язку, транспорту – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від
двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Порушення вимог Закону України «Про
державну мову» щодо застосування державної мови щодо надання інформації про товари та послуги суб'єктами
господарювання усіх форм власності – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьохсот до
чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. або невиконання законних вимог мовного інспектора
щодо усунення порушень законодавства щодо порядку застосування української мови – тягне за собою накладення
штрафу на посадових осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

Передбачено таку відповідальність: 

Кримінальну за публічне приниження чи зневажання державної мови.

У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» передбачається, що не допускається використання
телерадіоорганізацій для приниження чи зневажання державної мови (в тому числі нехтування її обов'язковим
застосуванням, асоціювання її виключно або значною мірою з негативними та висміюваними учасниками
фільму, передачі або діями).
Національна рада може прийняти рішення про стягнення штрафу в зазначених у цій частині розмірах,
незалежно від застосування до порушника санкцій у вигляді попередження, виключно в разі вчинення таких
порушень: телерадіоорганізаціями - 10 відсотків розміру ліцензійного збору за: порушення Закону «Про
державну мову.

У Законі України «Про телекомунікації» передбачено, що мовою послуг у сфері
телекомунікацій в Україні є державна мова.



У ВРУ зареєстровано проект Закону про функціонування
української мови як державної та порядок застосування інших

мов в Україні (реєстр № 5669)

Передбачено створення  додаткових державних органа:

-Національної комісії зі стандартів державної мови

-Уповноважений із захисту державної мови, мов національних меншин, регіональних (міноритарних) мов ), що
здійснює контроль за застосуванням української мови як державної за організаціями і суб’єктами господарювання
приватної форми власності, їхніми посадовими особами та працівниками;

Встановлюється Адміністративна відповідальність за порушення порядку застосування української мови
телерадіоорганізаціями та друкованими засобами масової інформації – мають наслідком накладення штрафу на
посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності – від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.

У сфері надання телекомунікаційних послуг в Україні застосовується українська мова та інші мови відповідно до
Закону України «Про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні».

У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» передбачається, що мовлення на певні регіони може
здійснюватися також мовою національної меншини, регіональною (міноритарною) мовою у порядку, визначеному
Законом України «Про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні»,
що компактно проживають на певній території. Для загальнонаціонального мовлення увесь ефірний часу мовлення
ведеться українською мовою.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60952


Затверджено середньострокові пріоритетні напрями інноваційної

діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки

Зокрема, передбачено розвиток сучасних інформаційних,
комунікаційних технологій, робототехніки

- Розвиток інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури,
впровадження новітніх інформаційних технологій,
зокрема, грід- та хмарних технологій, комп’ютерних
навчальних систем, систем електронного бізнесу.

- Впровадження новітніх технологій захисту інформації в
телекомунікаційних та інформаційних системах різного призначення.

- Розвиток технологій довгострокового зберігання інформації та
управління “великими даними” (big data).

- Розробка та стандартизація технологій зв’язку п’ятого покоління —
5G — технологій.

- Розвиток та впровадження систем Інтернету речей.

- Розвиток та впровадження систем штучного інтелекту.

http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249657691


На засіданні НКРЗІ 24.01.2017 планується розглянути
.

Схвалити проект постанови Кабінету Міністрів України «Про
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 лютого
2006 р. № 200 і від 1 серпня 2007 р. № 993, яким пропонується
забезпечити правові умови та механізми для забезпечення
дотримання конкурентного способу отримання права на
користування РЧР, призначеним для 4G.

Проектом встановлюється:
- мінімальний розмір плати за видачу ліцензій на користування РЧР,
призначеним для 4G, на конкурсних або тендерних засадах;
- вдосконалюється механізм залучення додаткових позабюджетних
коштів, зокрема коштів ініціаторів конверсії, для проведення
конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот
загального користування



Винесено на громадське обговорення проект постанови Кабінету Міністрів
“Деякі питання щодо спеціальних технічних засобів для зняття інформації з 

каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації”

.

Пропонується затвердити Ліцензійні умови провадження
господарської діяльності, пов’язаної з розробленням,
виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для
зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів
негласного отримання інформації

Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб’єктів
господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та
форми власності, які у повному обсязі або частково провадять чи
мають намір провадити господарську діяльність, пов’язану з
розробленням, виготовленням, постачанням СТЗ.

https://ssu.gov.ua/ua/pages/138

