
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Громадської ради НКРЗІ №1 

        від  8 травня 2014 р.  

 
 
 

ПЛАН  
роботи Громадської ради  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

зв’язку та інформатизації на 2014 рік 
 

Зміст заходу Термін 
виконання 

Відповідальні 
виконавці 

Засідання Громадської ради  
 

 
1. Організаційні та технологічні питання охоплення 
цифровими технологіями. 

1.1. Національний план Широкосмугового зв’язку - як 
основа скорочення цифрової нерівності в Україні; 

1.2. Технологічна нейтральність та рефармінг – 
найшвидший шлях впровадження сучасних 
технологій широкосмугового доступу. 

2. Спільне засідання громадських рад НКРЗІ, 
Держспецзв’язку   та Міністерства оборони України з 
питань прискорення процесів конверсії РЧР для 
впровадження сучасних ІКТ. 

3. Електронні сервіси - проблеми регулювання для 
сприяння розвитку та захисту прав споживачів: 

3.1. створення механізмів сприяння розвитку 
електронних сервісів, удосконалення системи 
безпеки та поліпшення якості сервісу 
бізнес-структур рику Інтернет – сервісів в 
Україні; 

3.2. громадське обговорення положень проекту Закону 
України «Про внесення змін до Закону України 
«Про електронний цифровий підпис» 

4. Система оцінки якості послуг зв’язку в Україні – 
проблеми і перспективи. 
4.1. діяльність Робочої групи з якості послуг зв’язку в 

Україні нові тенденції і  оцінки; 
4.2. громадське обговорення проекту Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 
до Правил надання та отримання 
телекомунікаційних послуг 

5. Підсумкове засідання Громадської ради. 
 

 
 
 

травень 
 
 
 
 
 
 

Червень 
 
 
 

Вересень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жовтень 

 
 

 
Голова Громадської 

ради, 
Голови Постійних 

комісій 

Засідання президії Громадської ради 
1. Організаційні питання роботи Громадської ради. 
2. Робочі засідання президії Громадської ради 

Раз на  місяць Голова Громадської 
ради 

Засідання  постійних комісій Громадської ради 
Постійна комісія «Електронні сервіси» Раз на місяць Голова комісії 
Постійна комісія «Сучасне регуляторне середовище» Раз на місяць Голова комісії 
Постійна комісія «Конвергенція . Інтернет. 
Широкосмуговий доступ» 

Раз на місяць Голова комісії 

Постійна комісія «Якість послуг. Захист прав споживачів» Раз на місяць Голова комісії 



Заходи Громадської ради  
 

 
1. Проведення громадської експертизи та супроводження 

розробки нормативно-правових документів відносно 
інформаційно-комунікаційних технологій. 
1.1. Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» щодо визначення 
Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, 
органом державного ринкового нагляду у межах 
сфери своєї відповідальності» 

1.1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
внесення зміни до пункту 1 Розмірів плати за 
видачу ліцензій на користування радіочастотним 
ресурсом України» 

1.2. Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку 
аналізу ринків телекомунікаційних послуг та 
визначення операторів з істотною ринковою 
перевагою» 

1.3. Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку 
регулювання тарифів на надання в користування 
каналів електрозв’язку операторів 
телекомунікацій з істотною ринковою перевагою 
на ринках певних телекомунікаційних послуг 

1.4. Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку 
регулювання розрахункових такс за послуги 
пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж 
операторів телекомунікацій з істотною ринковою 
перевагою на ринках певних телекомунікаційних 
послуг» 
 

 
Постійно 

 
Члени Громадської 

ради 

 
2.Проведення спільних консультацій по найбільш 
актуальним питанням розвитку і використання 
інформаційних технологій. 

• Проблеми операторів і провайдерів по 
забезпеченню роботи мереж зв’язку на 
окупованої території Криму та взаємодії з 
користувачами .  

• Поштовий сектор в Умовах окупації Криму 
• Інтеграція  з ЄС - проблеми адаптації 

законодавства, технічних норм і регламентів. 
 

 
За 

домовленістю 

 
Голова Громадської 

ради 

 
 3.Прийняти участь в роботі Робочої групи з якості послуг 
зв’язку з залученням представників галузевої науки, 
асоціацій та об’єднань операторів телекомунікацій 

 
4.Організація проведення та участь в роботі  круглих 
столів: 
• Сучасний стан нормативного визначення поняття 

ШСД та його основних характеристик, зокрема 
параметрів швидкості передачі даних та якості. 

 
• Повноважна конференція 2014 року та Всесвітня 

конференція радіозв’язку 2015 року,як захистити 
інтереси України 

 

 
Березень 

 
 
 
 
 

На протязі року 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Члени Громадської 
ради, представники 

зацікавлених 
інституцій 



5.Провести низку публічних заходів, , присвяченим 
питанням стимулювання розвитку ШСД до Інтернет. 
Сприяти консолідації зусиль влади, громадськості та 
бізнесу по розробці дієвих механізмів подолання 
цифрової нерівності та стимулювання розвитку ШСД в 
Україні.   
 

 
 
 
 
 

На протязі року 

 
6. Прийняти участь в роботі форуму з  нагоди 
Всесвітнього дня інформаційного суспільства. 

  «Широкосмуговий зв'язок в інтересах сталого розвитку» 

 
14-15 травня 

2014р. 

Члени Громадської 
ради 

 

7. Дні кабельного телебачення  України 2014 
 

 
29 - 31 травня 

2014р.  
 

Члени Громадської 
ради 

8. ЕЕВС 2014 - 12-а Міжнародна виставка і конференція 
індустрії телерадіомовлення 

21-23 Жовтня  
2014р. 
Київ 

Члени Громадської 
ради 

 Забезпечення висвітлення діяльності ГР 
1. Звіт Громадської ради про свою діяльність. Грудень 2014р. Голова Громадської 

ради  
2. Наповнення рубрики «Громадська рада» на сайті 
НКРЗІ. 

постійно Секретар 
Громадської ради  

3. Проведення брифінгів, прес-конференцій, 
телерадіоефірів. 

постійно Голова Громадської 
ради 

 

Голова Громадської ради НКРЗІ       В.А. Коляденко 

Секретар Громадської ради НКРЗІ                А.В. Клікіч 


