
Регулярний огляд законодавства 
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ТОП-ТЕМА: Введено в дію РІШЕННЯ РНБО від 10 липня 2017 року
«Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 

року «Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації»

КМУ: 

вжити у місячний строк 
заходів щодо впровадження механізму обов’язкового погодження з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України проектів
(завдань) створення та розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем державних органів, підприємств, установ і організацій державної форми
власності;
запровадити в установленому порядку в рамках розвитку державно- приватного партнерства механізм залучення фізичних і юридичних осіб на умовах
аутсорсингу до виконання завдань кіберзахисту державних електронних інформаційних ресурсів;

Довідково: Вказане повноваження щодо погодження проектів з Держспезв’язку не передачено на рівні жодного Закону, а тому вважаємо, що
суперечить положенням ст.19 Конституції України.

у тримісячний строк:
врегулювати питання щодо заборони державним органам, підприємствам, установам і організаціям державної форми власності
закуповувати послуги (укладати договори) з доступу до мережі Інтернет у операторів (провайдерів) телекомунікацій, у яких
відсутні документи про підтвердження відповідності системи захисту інформації встановленим вимогам у сфері захисту
інформації;
Довідково: Може суттєво вплинути на конкуренцію на ринку.

протягом 2017 року:
організувати першочергове підключення до національної телекомунікаційної мережі державних органів згідно з переліком, підготовленим
Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, та забезпечити виконання цими органами основних
вимог до розміщення телекомунікаційних вузлів вказаної мережі, передбачивши поетапне підключення до національної телекомунікаційної
мережі всіх державних органів, підприємств, установ та організацій державної форми власності;

вжити заходів щодо створення Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України та
забезпечення його функціонування;

Вжити заходів щодо безумовного виконання рішення РНБО ;
опрацювати питання щодо визначення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України органом, 
відповідальним за збереження резервних копій інформації та відомостей державних електронних інформаційних ресурсів, а 
також щодо встановлення порядку передачі, збереження і доступу до цих копій; Довідково: Визначення повноважень державних
органів здійснюються виключно на рівні Закону.

http://www.president.gov.ua/documents/2542017-22502
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0015525-16/paran2#n2


Держспецзв’язку : 

2) У тримісячний строк підготувати та внести в установленому порядку на
розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо:

а) впровадження обов’язкових вимог стосовно здійснення державними органами, підприємствами, установами та організаціями
державної форми власності ідентифікації та автентифікації джерел отриманих оновлень до програмного забезпечення, яке 
використовується для обробки державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога про захист якої встановлена законом, та 
встановлення цілісності таких оновлень, а також вимог щодо поступового застосування посадовими (службовими) особами зазначених
суб’єктів електронного цифрового підпису під час надсилання засобами електронної пошти інформації, пов’язаної з виконанням
посадових (службових) обов’язків;

б) підготовки та перепідготовки фахівців з питань кіберзахисту;

в) створення для потреб Міністерства оборони України, Державної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації України, Служби безпеки України, Національної поліції України, Національного
банку України, розвідувальних органів єдиної інтерактивної бази даних про кіберінциденти;

3) У тримісячий строк забезпечити модернізацію та розширення функціональних можливостей системи
інформаційного обміну про кіберзагрози.

2) розробити у місячний строк вимоги до технічних засобів, що застосовуються для моніторингу блокування
(обмеження) доступу до інформаційних ресурсів та/або інформаційних сервісів, провести розрахунки щодо
потреби у таких засобах та подати в установленому порядку пропозиції стосовно фінансування їх закупівлі.
На сьогодні, жодним нормативно-правовим актом та Законом не передбачено необхідність моніторингу стану
блокування доступу до інформ. ресурсів. Тому, розробка таких технічних вимог буде перевищенням
повноважень Держспецзв’язку.



Передбачається необхідність розробки Законопроектів:

у шестимісячний строк підготувати за участю Служби безпеки України законопроект щодо розмежування кримінальної
відповідальності за злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних
мереж і мереж електрозв’язку, вчинені:
 щодо державних та інших інформаційних ресурсів,
 щодо об’єктів критичної інформаційної інфраструктури та інших об’єктів,
 а також відповідного розмежування підслідності;

протягом 2017 року:
підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо непоширення дії
мораторію на здійснення заходів державного нагляду (контролю) суб’єктів господарювання незалежно від форми власності
у сфері криптографічного та технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої
встановлена законом.
Таке виключення може призвести до зловживань зі сторони контролюючих органів, а також йде всупереч основним
приниципам здійснення контролю (нагляду).

у тримісячний строк підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо
встановлення обов’язкового погодження з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України завдань
(проектів) Національної програми інформатизації;

Довідково: Указ Президента містить три пункти «Для службового користування», одним з яких надано доручення
Держспецзв’язку.



23 серпня винесено на громадське обговорення проект постанови КМУ
«Про реалізацію і моніторинг ефективності персональних

спеціальних економічних та іншихобмежувальних заходів (санкцій)» 
(строк обговорення до 22 вересня)

Перш за все, з тексту проекту
вбачається, що він розроблений на
виконання пункту 3 рішення Ради
національної безпеки і оборони
України від 28 квітня 2017 р. «Про
застосування персональних
спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій)»,
введеного в дію Указом
Президента України від 15 травня
2017 р. № 133.
Проте, вказаним Рішенням РНБО
не передбачається надання
повноважень Держспецзв’яку за
участю Служби безпеки та
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації
стосовно забезпечення
моніторингу стану блокування
(обмеження) операторами,
провайдерами телекомунікацій
доступу до інформаційних
ресурсів (інформаційних сервісів).

3. Адміністрації Державної 
служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації в місячний 

строк розробити:

технічні вимоги до технічних 
засобів, що застосовуються для 

моніторингу блокування 
(обмеження) доступу до 
інформаційних ресурсів 

та/або інформаційних сервісів

Довідково: Перевищення 
повноважень Адміністрації щодо 

технічного регулювання стану 
мереж. Законом не визначені 

такі повноваження Адміністрації.

порядок взаємодії Державної 
служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації, Служби 
безпеки та Національної комісії, 

що здійснює державне 
регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації, при проведенні 
моніторингу стану блокування 

(обмеження) операторами, 
провайдерами телекомунікацій 

доступу до інформаційних 
ресурсів (інформаційних 

сервісів), визначених пунктом 1 
цієї постанови.

http://195.78.68.84/dsszzi/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=280657&cat_id=38837&ctime=1503913672346
http://195.78.68.84/dsszzi/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=280657&cat_id=38837&ctime=1503913672346


4. Міністерству фінансів:

забезпечити фінансування 
видатків Адміністрації 

Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації, 
пов’язаних з реалізацією цієї 

постанови;

передбачити додаткові видатки 
Адміністрації Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту 

інформації на першочергові 
потреби придбання технічних 

засобів у 2017 році шляхом 
підготовки пропозицій щодо 

внесення змін до Закону 
України «Про Державний 

бюджет України на 2017 рік».

nau://ukr/1801-19/


5. Адміністрації Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації забезпечити 
придбання технічних засобів.
*Виходячи з такого формулювання, не вбачається
за які кошти буде придбано технічні засоби
(кошти Державного бюджету чи за кошти
приватних компаній). Формулювання
«забезпечити придбання» може бути подвійно 
трактовано та не надає змогу однозначно 
визначити. 
Оскільки забезпечити придбання – це не означає  
однозначне придбання за кошти Державного 
бюджету для виконання державних функцій.

6. Державній службі спеціального
зв’язку та захисту інформації за участю
Служби безпеки встановити технічні
засоби на телекомунікаційних
мережах, що мають взаємоз’єднання з
телекомунікаційними мережами інших
держав.

*Реалізація вказаного положення є не
можливою на практиці.

7. Операторам, провайдерам
телекомунікацій, які надають послуги
доступу до Інтернет, надати
уповноваженим представникам
Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації та Служби безпеки
доступ для встановлення відповідно до
технічних вимог технічних засобів на
власних та/або орендованих
телекомунікаційних мережах та
забезпечити їх зберігання.



1 вересня в повному об’ємі вступила в дію 
Угода про асоціації з ЄС

в Угоді про Асоціацію України з ЄС

передбачено зобов’язання України

імплементувати Директиву ЄС про

аудіовізуальні медіапослуги.

Отже, протягом двох років Закон про
аудіовізуальні медіапослуги повинен бути
прийнятий ВРУ.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011


Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 23 серпня

внесено зміни до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України.

Рішенням внесено зміни до назви програми «Sony Entertainment Television (SET)», яка стала

називатися «Sony Channel».

Внесено зміни до Переліку Переліку іноземних програм, зміст яких
відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне

телебачення і законодавства України

«Sony Entertainment Television (SET)» «Sony Channel»



Національною радою на засіданні 31 серпня
рішенням № 1577 затверджено План проведення
перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів
програмної послуги України на четвертий квартал
2017 року .
План перевірок налічує 70 телерадіоорганізацій
та провайдерів програмної послуги, щодо яких
буде здійснено контрольні функції Національної
ради.

https://www.nrada.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/R-2017-01577-D.pdf

