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Діяльність дорадчих органів НКРЗІ у 2013 році та  
основні напрямки роботи на 2014 рік 

 

Заслухавши доповіді заступника Голови Громадської ради НКРЗІ 
Орєхова О.А., заступника Голови Науково-технічної ради НКРЗІ 
Колченко Г.Ф., Голови Науково-експертної ради НКРЗІ Омельченка А.В. з 
питання «Діяльність дорадчих органів НКРЗІ в контексті сучасних тенденцій 
і перспектив розвитку сфери зв’язку та інформатизації» та доповіді голів 
дорадчих органів НКРЗІ «Діяльність дорадчих органів НКРЗІ у 2013 році та 
основні напрямки роботи на 2014 рік», дорадчі органи НКРЗІ  

 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Роботу дорадчих органів у 2013 році вважати задовільною. 
2. Взяти до відома інформацію стосовно діяльності дорадчих органів НКРЗІ 
в контексті сучасних тенденцій та перспектив розвитку сфери зв’язку та 
інформатизації. 
3. Рекомендувати дорадчим органам надати до НКРЗІ матеріали до довідки 
«Про стан розвитку сфери зв’язку та інформатизації в Україні» до розділу 
звіту щодо діяльності НКРЗІ у 2013 році. 
4. Дорадчим органам НКРЗІ до 7 лютого 2014 року визначитись з темами 
засідань, звернувши основну увагу на питання: 

• вдосконалення законодавства з метою активізації інвестиційної 
діяльності у сфері зв’язку та інформатизації; 

• задоволення існуючого попиту на послуги, усунення цифрової 
нерівності та гарантування технологічної і цінової доступності послуг, 
створення умов для отримання послуг, вартість яких відповідає їх 
якості, а також захисту прав споживачів в сучасному цифровому світі; 

• найбільш важливих напрямків науково-дослідних робіт, які слід 
виконати для розвитку галузі та забезпечення науково-технічної 
підтримки діяльності НКРЗІ з метою вирішення актуальних 
проблемних питань розвитку сфери зв’язку та інформатизації:  
 
а) розбудови мереж ШСД в Україні; 
б) впровадження сучасних електронних сервісів і перш за все  

електронне урядування; 
в) формування інформаційно-освітнього простору на основі 

сучасних ІТ-технологій; 
г) впровадження сучасних методів захисту інформації в ІТ-мережах 

та формування єдиних підходів у сфері розвитку теорії та 
практики кібернетичної безпеки; 
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• підтримки і фінансування учасниками ринку зв’язку та інформатизації 

проведення наукових досліджень і науково-дослідних робіт, що є 
важливими для розвитку галузі; 

• збільшення переліку послуг, що надаються в електронному вигляді 
органами державної влади та державними підприємствами, в рамках 
впровадження електронного урядування в Україні;  

• удосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення 
інформаційної безпеки та боротьби із правопорушеннями у сфері 
зв’язку та інформатизації; 

• модернізації напрямів підготовки фахівців у сфері інфокомунікацій;  
• забезпечення державної підтримки проектів розвитку сфери 

телекомунікацій та широкосмугового доступу до мережі Інтернет   
• розроблення методики визначення граничних тарифів на послуги 

ШСД;  
• забезпечення контролю дотримання допустимого рівня потужностей 

високочастотних електромагнітних випромінювань в мережах 
мобільного зв'язку; 

• доцільності створення в Україні Міжвідомчої Ради з питань загального 
обслуговування за моделлю Федеральної Ради з питань загального 
обслуговування у США (Universal Service); 

• розроблення методики проектування мереж доступу, які повинні 
створюватись відповідно до концепції, затвердженої МСЕ у 
Рекомендації G.902, та послідуючих рекомендаціях, що її розвивають  

 

і включити їх до планів роботи на 2014рік. 
 

5. Членам дорадчих органів НКРЗІ до 7 лютого 2014 року надати головам 
відповідних рад пропозиції до планів роботи дорадчих органів на 2014 рік. 
Дорадчим органам НКРЗІ протягом лютого 2014 року затвердити плани 
роботи відповідних рад на 2014 рік. 
6. Громадській раді НКРЗІ, Громадській раді при Держспецзв’язку (за 
згодою), Громадській раді при Державному агентстві з інвестицій та 
управління національними проектами України (за згодою) створити за 
участю науково-дослідних установ спільну робочу групу по розробці 
пропозицій до Національного плану розвитку широкосмугового доступу. 
7. Науково-експертній раді НКРЗІ спільно з Громадською радою при 
Міністерстві інфраструктури України (за згодою) та УДППЗ «Укрпошта» (за 
згодою) розглянути доцільність використання можливостей захищеної 
електронної платформи (Проект ВПС «.post» на підтримку поштового 
зв’язку), стосовно надання нових поштових послуг в Україні. 
8. Враховуючи значимість для громадянського суспільства отримання 
сучасних електронних послуг в усіх сферах життя і, перш за все від органів 
державної влади, Голові Громадської ради НКРЗІ Коляденку В.А. звернутися 



  3

до Кабінету Міністрів України з пропозицією щодо введення представника 
Громадської ради НКРЗІ до складу робочої групи з впровадження 
«Електронного урядування». 
9. Дорадчим органам НКРЗІ створити спільну робочу групу щодо розробки 
пропозицій, спрямованих на стимулювання науково-дослідної діяльності у 
сфері зв’язку та інформатизації, залучити до її роботи науково-дослідні 
інститути та вищі навчальні заклади. 
10. Враховуючи важливість поширення поінформованості широкого загалу 
про переваги та можливі загрози у цифровому світі, дорадчим органам НКРЗІ 
розглянути можливість створення робочої групи з підготовки серії посібників 
та настанов практичного спрямування з нагальних питань сфери зв’язку та 
інформатизації. 
11.  Контроль за виконанням Рішення покладається на голів дорадчих органів 
НКРЗІ. 
 

 

Голова  

Громадської 
ради НКРЗІ  

 

 

В.А. Коляденко 

 

Голова  

Науково-технічної 
ради НКРЗІ  

 

 

І.Ю. Поліщук  

 

Голова  

Науково - експертної 
ради НКРЗІ  

 

 

А.В. Омельченко 
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