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KPI_TelPU2020#1 Спрощення умов діяльності 

П.1
1. Надіслано відкрите звернення до ВРУ та КМУ з проханням прийняти у першому читанні Законопроект «Про електронні комунікації», законопроект прийнято.

До другого читання проведено 2 онлайн обговорення учасників ТелПУ та понад 10 онлайн обговорень за участі інших профільних асоціацій, підготовлені та
надіслані пропозиції /зауваження до тексту, отримано підтримку Комітету цифрової трансформації. Пропозиції подані від імені народного депутата до другого
читання. Було взято активну участь у робочій групі. Також проведено виступ з доповіддю під час TIM-TU2020 штрафних санкцій, передбачених у
законопроекті. Надіслано листи всім народним депутатам України з проханням підтримати ЗП 3014. ЗП прийнято ВРУ та ветовано Президентом. Текст
законопроєкту доопрацьовано та враховано принципову позицію ТелПУ щодо обмеження доступу до контенту та спец. обладнання. ЗП прийнято Радою
вдруге з урахуванням пропозицій Президента. Надіслано лист до Преезидента з проханням підтримати і підписати ЗП.

2. Надіслано звернення до всіх народних депутатів щодо необхідності прийняття у першому читанні законопроекту «Про хмарні технології», законопроект
прийнято. Надіслано правки до другого читання, отримано відповідь від фракцій та профільного комітету, що пропозиції будуть вивчені та враховані в
подальшій роботі над ЗП. Подано правки від імені народного депутата, які враховують позицію учасників.

3. Надіслано звернення до профільних Міністерства, Комітету та Регулятора щодо необхідності проведення законодавчих реформ у сфері медіа. Надіслано
пропозиції до тексту законопроекту про медіа головам профільних Комітетів. Надіслано позиційне звернення до профільних комітетів та авторів
законопроекту щодо необхідності його якнайшвидшого прийняття за умови доопрацювання до другого читання, з урахуванням правок ТелПУ. Надіслані
правки до проєкту ЗУ до другого читання.

4. Надіслано звернення до всіх народних депутатів щодо необхідності прийняття законопроекту «Про посилення захисту телекоммереж» (№ 2654), отримано
відповіді щодо підтримки позиції ТелПУ, законопроект прийнято в цілому.

П.2
1. Надіслано профільним Комітетам та авторам правки до законопроекту «Про азартні ігри» у частині обмеження доступу до веб-ресурсів. Закон прийнято з

урахуванням правок ТелПУ.
2. Надано роз’яснення профільному Міністерству стосовно процедури блокування інтернет-ресурсів в доменній зоні .ua
3. В останній редакції законопроекту «Про медіа» передбачено блокування веб-ресурсів операторами/провайдерами у найвиключишньому випадку
П.4
1. Надіслано звернення до всіх народних депутатів щодо нагальної необхідності прийняття змін до Закону «Про доступ до інфраструктури, отримано ряд

відповідей з висловленою підтримкою таких змін. Законопроект, на жаль, відхилено. Надіслано листи до профільних Міністерств та профільного комітету з
пропозицією ініціювати розробку нових законодавчих змін за участі усіх зацікавлених сторін. Внесено в ВРУ новий законопроект реєстр. № 4118 з
урахуванням пропозицій ТелПУ.

П.5-7
1. Надіслано звернення до профільних Міністерств, Комітетів та Регуляторів пропозиції ТелПУ підтримані. Крім того, такі положення частково закріплені у ЗП №

3014 про електронні комунікації.
П.8

Надіслано лист на адресу профільних Комітетів ВРУ щодо доповнення та підтримки законопроєкту № 4184 (про оподаткування діяльності нерезидентів).
пропозиції ТелПУ підтримані Комітетом з питань фінансів. Крім того, до ЗП про медіа надано пропозиції в частині рівності підходів у регулювання.

П.9-11
Виконується. Звітність, що подаватиметься до НКРЗІ суттєво зменшено, проте, переддбачаєтьсяу проекті квартальна.

П.12
На ім’я члена НКРЗІ надіслано лист-підтримку Рішення регулятора щодо внесення змін до Правил впровадження процедури MNP та висловлено пропозицію
щодо скорочення дати впровадження змін з 01.07.2021. Також надіслано звернення до ДРС з проханням погодити проєкт Рішення НКРЗ та підтримати зміни
щодо надання послуг із перенесення абонентських номерів.

П.13
Під час Комітетських слухань з питань «Дорожньої карти інтеграції України до єдиного цифрового ринку ЄС» Головаю ради озвучено пропозицію стосовно
встановлення необхідної регулярної звітності для операторів, а також надання Національному регулятору повноважень щодо накладення регуляторних
зобов’язань щодо прозорості та роздільного обліку витрат.
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KPI_TelPU2020#2 Інтелектуальна власність, персональні
дані та свобода слова

П.1-2
1. ТелПУ разом з іншими профільними асоціаціями звернулася до провайдерів ПП з

пропозицією об’єднати зусилля під час переговорів щодо встановлення тимчасових
тарифів ОКУ. Також представники асоціації взяли участь у дискусії з цього питання під
час TIM-TU2020. Представники ТелПУ офіційно брали участь у переговорному процесі
з акредитованою ОКУ в сфері кабельної ретрансляції та відстоювали прийнятний для
учасників асоціації розмір відрахувань. Вказаний розмір тарифів є прийнятним для
учасників ТелПУ. Більшість учасників ТелПУ підписали договори з ОКУ. Необхідність
затвердження Тимчасових тарифів із Закону виключено. Представники ТелПУ також
взяли участь в онлайн обговоренні ситуації з ОКУ та дали поради щодо подальших
взаємовідносин провайдерів та ОКУ.

П.3
Телекомпалата України звернулася до профільних Міністерства, Комітету та
Регулятора щодо необхідності законодавчого посилення відповідальності за
порушення інтелектуальної власності та авторських прав у сфері цифрових
комунікацій.

П.4
Телекомпалата України звернулася до Голови Комітету ВРУ з питань фінансів,
податкової та митної політики з проханням ініціювати проєкт ЗУ про внесення змін до
Податкового кодексу України в частині усунення надмірного оподаткування операцій
зі сплати роялті в ОКУ. Законопроєкт був зареєстрований за №4088. На підтримку
проєкту були надіслані листи профільним комітетам, Мінфіну та Мінекономіки. В
результаті пропозиції ТелПУ були також враховані в проєкті ЗУ «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України (№4101-д) та підтримані профільними міністерствами.
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KPI_TelPU2020#3 Чесна конкуренція та адвокація
інтересів учасників Асоціації

П.1-2
1. Надіслано до профільного Міністерства, Комітету та Регулятора пропозиції стосовно створення інституційно незалежного регулятора,

пропозиції ТелПУ були підтримані та враховані під час доопрацювання законопроекту «Про електронні комунікації». Також ТелПУ
взяла активну участь в галузевому обговоренні проєкту ЗУ №4066 та провела ряд внутрішніх нарад щодо принципових зауважень до
проєкту.Щодо пропозицій в частині встановлення мінімальної вартості послуг Інтернет у стадії обговорення.

П.3-8
1. Пропозиції надіслані компетентним органам та знаходяться у стані обговорення
2. Надіслано звернення до усіх облдержадміністрацій щодо необхідності забезпечення безперешкодного пересування працівників
операторів/провайдерів під час карантинних обмежень.
3. Надіслано АМКУ запит щодо продовження строків надання інформації на запит Комітету у період дії карантину та отримано
відповідь, яка є прийнятною для учасників.
4. Направлено звернення на адресу Нацрадищодо переліку УПП на період карантину, у зв’язку з прийняттям змін до Закону.
5. Направлено звернення про питання реалізації прийнятого Київською міською радою рішення від 12.03.2020 р№ 236/8406.
6. Завдяки скарзі ТелПУ Омбудсмену скасовано рішення Дніпропетровської ОДА щодо методики визначення плати за доступ до
об’єктів ЖКГ.
7. За ініціативи ТелПУ проведено онлайн наради з представниками НКРЕКП щодо усунення проблемних питань щодо взаємодії між
операторами телекому та енергетичними компаніями. Надіслано доповнення до запропонованих Комісією змін до Кодексу систем
розподілу.
8. Листи ВРУ та КМУ щодо необхідних заходів з підтримки телеком-галузі в період карантинних та обмежувальних заходів. В
результаті листування ТелПУ з КМУ, Мінцифрою та МОЗ, останні у своєму листі запевнили про безперешкодну роботу підприємств
телекому та зв’язку під час карантинних заходів.
9. Направлено листи щодо проблемних питань практики застосування закону України про доступ.
10. Надіслано до профільних міністерств та ВРУ лист щодо повторної ініціації законопроєкту про внесення змін до ЗУ про доступ.
Законопроєкт зареєстровано в Раді за №4118, нами надіслано лист-підтримку на всі фракції та народних депутатів, отримано ряд
відповідей з підтримкою.
10. Надіслано зверненняМЕРТ щодо призупинення дії постанови КМУ від 18 січня 2003 р.№ 71 в частині кабельної ретрансляції.
11. Надано Нацраді пропозиції до Положення про ліцензування провайдерів програмної послуги, пропозиції до Інструкції про порядок
здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок та пропозиції до Порядку формування переліку програм іноземних
телерадіоорганізацій,що ретранслюються». Інструкція щодо перевірок набула чинності, а пропозиції ТелПУ були враховані.
П.9
Підтримано неодноразово на нарадах з НКРЗІ та надіслано листи на адресу ДРС з підтримкою, в тому числі, в частині зниження ставки.
П.10
У стадії виконання
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KPI_TelPU2020#4 Цифровий розвиток держави
та індустрії

П.1
Представник ТелПУ виступив з доповіддю щодо ефективності держпрограм з розвитку
ШСД під час TIM-TU2020. Взято участь у ряді нарад щодо інтернетизації шкіл. Голова
Ради ТелПУ надала пропозиції асоціації до Дорожньої карти інтеграції України до
Єдиного цифрового ринку ЄС. Надіслано профільному Міністерству пропозиції до
Національної стратегії та Плану розвитку ШСД.
П.2
У стані обговорення
П.3
Підтримано та відображено у ЗП Про хмарні послуги
П.4 Ініційовано обговорення з Мінцифрою питань щодо підключення віддалених
населених пунктів до Інтернету та передбачення державного фінасування на вказаний
проект.
П.6 Направлені пропозиції до проєкту ЗУ «Про хмарні послуги», які в подальшому були
подані, як правки до другого читання.
П.7
Направлено лист з ініціативою щодо роз’яснення деяких питань формування мапи
покриття ШСД. Взято участь в презентації мапи покриття ШСД території України
П.8
Представники Телекомпалати України увійшли до складу Громадської ради при
Міністерстві цифрової трансформації України.
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KPI_TelPU2020#5 Професійна експертиза нормотворчості

П.1-2

Проект ПКМУ «Про затвердження Порядку віднесення до обєктів критичної інфаструктури» прийнято

у прийнятні редакції.

П.3-5

Надіслано низку листів до КМУ, АМКУ, ДРС, Мінцифри, Мін’юсту із критичними зауваженнями до

проекту Постанови КМУ «Деякі питання функціонування Національної телекомунікаційної мережі». На

основі листа ТелПУ ДРС відмовила у погодженні проекту.

Надіслано зауваження ДССЗЗІ та ДРС щодо зп “Про безпеку інформації та інформаційно-
комунікаційних систем”.

Направлено НАЦРАДІ лист щодо положення про ліцензування провайдерів програмної послуги.
Проаналізовано проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180

«Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та
інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008№ 1189 та від 25.12.2008№
1283» та направлено зауваження до НКРЗІ, Мінюсту, ДРС.

Здійснено аналіз та надіслано ряд зауважень до проєктів ЗУ щодо підвищення ефективності
боротьби з кіберзлочинністю та використання електронних доказів, щодо встановлення відповідальності
за порушення вимог санкційного режиму та щодо підвищення ефективності протидії кібератакам. Правки
доведені до відома та взяті в роботу профільними комітетами.

Здійснено аналіз проєкту ЗУ щодо реформування законодавства про захист економічної конкуренції
та надано пропозиції, які вже розглядаються народними депутатами.

Здійснено аналіз та надано зауваження до проєкту закону№ 3196 (про СБУ).
Надано пропозиції до проєкту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і

радіомовлення» щодо удосконалення механізмів забезпечення прозорості власності та фінансування
аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації»

Надано пропозиції до проекту Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю)».
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KPI_TelPU2020#6 Інформаційно-консультативна
підтримка учасників Асоціації

Здійснювалися постійний моніторинг та інформування учасників

асоціації про законодавчі ініціативи.

Крім того, в тому числі, в рамках виконання KPI_TelPU2020#5 Надано

пропозиції до Положення про набори даних, які підлягають

оприлюдненню у формі відкритих даних, з метою захисту комерційної

таємниці та усунення додаткового навантаження на

операторів/провайдерів телекомунікацій.

Надано пропозиції до нового проєкту змін до Положення про набори

даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, якими

пропонується доповнити даними НацРади, НКРЗІ, Мінкульту та

Держкомтелерадіо.

Висловлено Голові ВРУ підтримку щодо впровадження почесного

звання «Заслужений працівник телекомунікацій».

Взято участь в низці заходів, присвячених темі спецрозслідування

ситуації з імпортом кабельної продукції.

https://telpu.com.ua/archives/5056
https://telpu.com.ua/archives/5481
https://telpu.com.ua/archives/5425

