


Додаток 1 

 

Зауваження та пропозиції 

до ППКМУ 

 

 

І. Пунктом 2 ППКМУ постановляє: 

«2. Визначити Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України органом управління Національною телекомунікаційною 

мережею як об’єктом державної власності». 

Звертаємо увагу, що згідно з частиною першою статті 3 Закону України «Про 

управління об'єктами державної власності» (далі – Закон УОДВ) об'єктами 

управління державної власності є: 

«майно, яке передане казенним підприємствам в оперативне управління; 

майно, яке передане державним комерційним підприємствам (далі - державні 

підприємства), установам та організаціям; 

майно, яке передане державним господарським об'єднанням; 

корпоративні права, що належать державі у статутних капіталах 

господарських організацій (далі - корпоративні права держави); 

державне майно, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної 

Ради України та Кабінету Міністрів України; 

державне майно, передане в оренду, лізинг, концесію; 

державне майно, що перебуває на балансі господарських організацій і не 

увійшло до їх статутних капіталів або залишилося після ліквідації підприємств та 

організацій; 

державне майно, передане в безстрокове безоплатне користування 

Національній академії наук України, галузевим академіям наук; 

безхазяйне та конфісковане майно, що переходить у державну власність за 

рішенням суду». 

Згідно з пунктом 17 статті 1 Закону України «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України» (далі – Закон про кібербезпеку): 

«Національна телекомунікаційна мережа - сукупність спеціальних 

телекомунікаційних систем (мереж), систем спеціального зв’язку, інших 

комунікаційних систем, які використовуються в інтересах органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та військових 

формувань, утворених відповідно до закону, призначена для обігу (передавання, 

приймання, створення, оброблення, зберігання) та захисту національних 

інформаційних ресурсів, забезпечення захищених електронних комунікацій, надання 

спектра сучасних захищених інформаційно-комунікаційних (мультисервісних) послуг 

в інтересах здійснення управління державою у мирний час, в умовах надзвичайного 

стану та в особливий період, та яка є мережею (системою) подвійного призначення 

з використанням частини її ресурсу для надання послуг, зокрема з кіберзахисту, 

іншим споживачам» (далі - НТМ). 

Закон про кібербезпеку не визначає які форми власності спеціальних 

телекомунікаційних систем (мереж), систем спеціального зв’язку, інших 

комунікаційних систем (далі – СТС, СПС, КС), які можуть бути використані в НТМ. 

Це можуть бути СТС, СПС, КС, а також мережі як державної власності, так і 

приватної власності. 



Таким чином визначення НТМ об’єктом державної власності, у 

розумінні ППКМУ, не відповідає вимогам Закону УОДВ та Закону про 

кібербезпеку. 

Крім того, згідно з вимогами пункту 1 частини другої та пункту 11 частини 

третьої статті 8 Закону про кібербезпеку, а також пункту 87 статті 14 Закону 

України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації 

України», Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України 

(далі - ДССЗЗІ) лише забезпечує створення та функціонування Національної 

телекомунікаційної мережі. 

Також нагадуємо, що вищезазначені Закони, як і постанова КМУ від 3 вересня 

2014 року №411, не відносять НТМ до сфери управління центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у 

сферах організації спеціального зв’язку, захисту інформації, телекомунікацій та 

користування радіочастотним ресурсом України (далі - Адміністрація ДССЗЗІ). 

Таким чином, питання визначення органу управління потребує 

уточнення лише шляхом внесення змін та доповнень до Закону про 

кібербезпеку. При цьому, на нашу думку, управління в особливий період 

повинно здійснюватися Міністерством оборони України. 

 

ІІ. Пунктом 6 ППКМУ постановляє: «Адміністрації Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерству фінансів та 

Міністерству економічного розвитку і торгівлі України до 01 грудня 2019 року 

затвердити Методику формування вихідних даних для розрахунку тарифів та 

визначення вартості на платні послуги, які надаються з використанням ресурсу 

Національної телекомунікаційної мережі». 

Звертаємо увагу, що частиною четвертою статті 8 Закону про кібербезпеку 

визначено, що «Порядок функціонування Національної телекомунікаційної мережі, 

критерії, правила та вимоги щодо надання послуг, їх тарифікації для користувачів 

бюджетної сфери, відшкодування витрат державного бюджету на утримання 

Національної телекомунікаційної мережі затверджуються Кабінетом Міністрів 

України», питання визначення переліку послуг НТМ, зокрема платних, крім 

послуг з кіберзахисту, суб’єкт законодавчої ініціативи не передбачив, а ВРУ, як 

законодавчий орган не прийняв. 

В цьому контексті не зрозуміло, яким чином Адміністрація ДССЗЗІ, 

Мінфін та Мінекономрозвитку будуть встановлювати тарифи на послуги, 

зокрема платні, без визначення самих послуг та за невідомі ресурси. 

Таким чином, питання встановлення переліку послуг потребує 

визначення лише шляхом внесення змін та доповнень до Закону про 

кібербезпеку. 

 

ІІІ. Пунктом 7 ППКМУ вносяться зміни до деяких актів КМУ (далі – проект 

Змін). 

1. Так, Положення про Адміністрацію ДССЗЗІ, затвердженому ПКМУ від 03 

вересня 2014 року №411: 

Доповнюється новими підпунктами 95-8) і 95-9) такого змісту: 

«95-8) визначає перелік послуг Національної телекомунікаційної мережі та 

методики їх тарифікації; 

95-9 – не оприлюднено». 



Звертаємо увагу, що частиною четвертою статті 8 Закону про кібербезпеку 

визначено, що «Порядок функціонування Національної телекомунікаційної мережі, 

критерії, правила та вимоги щодо надання послуг, їх тарифікації для користувачів 

бюджетної сфери, відшкодування витрат державного бюджету на утримання 

Національної телекомунікаційної мережі затверджуються Кабінетом Міністрів 

України», питання визначення переліку послуг НТМ, крім послуг з кіберзахисту, 

суб’єкт законодавчої ініціативи не передбачив, а ВРУ, як законодавчий орган 

не прийняв. 

Таким чином, питання потребує визначення лише шляхом внесення змін 

та доповнень до Закону про кібербезпеку. 

Покладання повноважень на Адміністрацію ДССЗЗІ шляхом прийняття 

ППКМУ не відповідає вимогам Конституції. 

 

2. Пунктом 2 проекту Змін вносяться доповнення до Перелік видів 

господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам 

Збройних Сил, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 

2000 року № 1171, зокрема, трьома новими позиціями такого змісту: 

61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв’язку 

61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв’язку 

61.30 Діяльність у сфері супутникового електрозв’язку 

Звертаємо увагу, що згідно з частиною другою статті 5 Закону України «Про 

радіочастотний ресурс України» (далі – Закон про РЧР) ДССЗЗІ (та уся її загальна 

структура у визначенні статті 5 Закону про кібербезпеку) відноситься до 

спеціальних користувачів.  

Згідно з вимогами частини третьої статті 6 Закону про РЧР, спеціальні 

користувачі зобов'язані використовувати радіочастотний ресурс України 

виключно для виконання функціональних обов'язків без права використання 

його для здійснення підприємницької діяльності та/або передачі в користування 

іншим особам. 

 

3. Пунктом 3 проекту Змін у Положення про структуру Національної системи 

конфіденційного зв’язку та умови її використання для забезпечення безпеки обміну 

інформацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 

2015 року № 303 (Деякі питання організації міжвідомчого обміну інформацією в 

Національній системі конфіденційного зв'язку), вносяться зміни та доповнення. 

Звертаємо увагу, що НСКЗ регулюється Законом України «Про Національну 

систему конфіденційного зв'язку».  

Питання запровадження проекту ПКМУ відносяться до іншого закону, Закону 

про кібербезпеку. 

На нашу думку, поєднання змін в акти різної сфери регулювання є 

недоречними. 

 

Згідно з вимога статті 19 Конституції України, органи державної влади, їх 

посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, 

що передбачені Конституцією та законами України. Відповідно до позиції 

Конституційного Суду України від 28 жовтня 2009 року у справі № 28-рп/2009, від 



17 лютого 2010 року у справі № 6-рп/2010, органи державної влади, керуючись у 

своїй діяльності законами при врегулюванні у своїх актах відповідних питань, не 

можуть змінювати, доповнювати чи розширювати зміст цих законів. 

 

Пропозиції: 

 

- виключити з ППКМУ пункти 2, 6 та 7; 

- підготувати зміни та доповнень до Закону про кібербезпеку та Закону 

про РЧР. 



Додаток 2 

 

Зауваження та пропозиції 

до проекту Порядку функціонування Національної телекомунікаційної мережі 

 

 

Проект Порядку функціонування Національної телекомунікаційної мережі 

(далі - проект Порядку) не відповідає діючому законодавству з огляду на наступне. 

 

І. Так, пункт 1 Розділу «Загальні положення» проекту Порядку зазначає, що 

«Цей Порядок визначає основні завдання, призначення, суб’єкти та об’єкти 

Національної телекомунікаційної мережі (далі – НТМ), а також механізми її 

функціонування.». 

Звертаємо увагу, що частиною четвертою статті 8 Закону про кібербезпеку 

визначено, що «Порядок функціонування Національної телекомунікаційної мережі, 

критерії, правила та вимоги щодо надання послуг, їх тарифікації для користувачів 

бюджетної сфери, відшкодування витрат державного бюджету на утримання 

Національної телекомунікаційної мережі затверджуються Кабінетом Міністрів 

України». 

Питання визначати КМУ основні завдання, призначення, суб’єктів та 

об’єкти НТМ, а також механізми її функціонування, суб’єкт законодавчої 

ініціативи не передбачив, а ВРУ, як законодавчий орган не прийняв. 

Таким чином, пункт 1 не відповідає вимогам Закону про кібербезпеку. 

Питання потребує визначення лише шляхом внесення змін та доповнень 

до Закону про кібербезпеку. 

 

ІІ. Пункт 2 Розділу «Загальні положення» проекту Порядку визначає терміни, 

що вживатимуться у цьому Порядку. 

1. Звертаємо увагу, що по тексту зустрічаються терміни, значення яких не 

розкрито, зокрема: 

- транспортна платформа; 

- комплекси та центральні вузли та станції комутації мультисервісної 

платформи; 

- Центр управління мережею; 

- система оперативно-технічного управління й автоматизації активації послуг. 

Зазначені терміни не відповідають пункту 17 статті 1 Закону про 

кібербезпеку, яким визначено термін НТМ - «Національна телекомунікаційна 

мережа - сукупність спеціальних телекомунікаційних систем (мереж), систем 

спеціального зв’язку, інших комунікаційних систем, які використовуються в 

інтересах органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

правоохоронних органів та військових формувань, утворених відповідно до закону, 

призначена для обігу (передавання, приймання, створення, оброблення, зберігання) 

та захисту національних інформаційних ресурсів, забезпечення захищених 

електронних комунікацій, надання спектра сучасних захищених інформаційно-

комунікаційних (мультисервісних) послуг в інтересах здійснення управління 

державою у мирний час, в умовах надзвичайного стану та в особливий період, та 

яка є мережею (системою) подвійного призначення з використанням частини її 

ресурсу для надання послуг, зокрема з кіберзахисту, іншим споживачам». 



2. Крім того, термін «ресурс НТМ» не відповідає визначенню «ресурс 

телекомунікаційних мереж - наявні в телекомунікаційних мережах кількість 

номерів (номерний ресурс), кількість і пропускна спроможність проводових ліній з 

металевими жилами, оптичними волокнами, радіоліній, каналів, трактів для 

передавання інформації, комутаційних станцій та вузлів, радіочастотний ресурс», 

встановлений Законом України «Про телекомунікації». 

 

3. Звертаємо увагу, що частиною четвертою статті 8 Закону про кібербезпеку 

визначено, що «Порядок функціонування Національної телекомунікаційної мережі, 

критерії, правила та вимоги щодо надання послуг, їх тарифікації для користувачів 

бюджетної сфери, відшкодування витрат державного бюджету на утримання 

Національної телекомунікаційної мережі затверджуються Кабінетом Міністрів 

України», питання визначення переліку послуг НТМ, зокрема платних, крім 

послуг з кіберзахисту, суб’єкт законодавчої ініціативи не передбачив, а ВРУ, як 

законодавчий орган не прийняв. 

В цьому контексті визначення терміну «послуги…» не віднесено до 

повноважень КМУ. 

Покладання повноважень на Адміністрацію ДССЗЗІ шляхом прийняття 

ППКМУ не відповідає вимогам Конституції. 

Таким чином, питання встановлення переліку послуг потребує 

визначення лише шляхом внесення змін та доповнень до Закону про 

кібербезпеку. 

 

4. Термін «технічні адміністратори НТМ» не відповідає вимогам Закону про 

ДССЗЗІ. 

Так, згідно з пунктом 17 статті 1 Закону про кібербезпеку: 

«Національна телекомунікаційна мережа - сукупність спеціальних 

телекомунікаційних систем (мереж), систем спеціального зв’язку, інших 

комунікаційних систем, які використовуються в інтересах органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та військових 

формувань, утворених відповідно до закону, призначена для обігу (передавання, 

приймання, створення, оброблення, зберігання) та захисту національних 

інформаційних ресурсів, забезпечення захищених електронних комунікацій, надання 

спектра сучасних захищених інформаційно-комунікаційних (мультисервісних) послуг 

в інтересах здійснення управління державою у мирний час, в умовах надзвичайного 

стану та в особливий період, та яка є мережею (системою) подвійного призначення 

з використанням частини її ресурсу для надання послуг, зокрема з кіберзахисту, 

іншим споживачам». 

Закон про кібербезпеку не визначає які форми власності спеціальних 

телекомунікаційних систем (мереж), систем спеціального зв’язку, інших 

комунікаційних систем (далі – СТС, СПС, КС), які можуть бути використані в НТМ. 

Це можуть бути СТС, СПС, КС, а також мережі як державної власності, так і 

приватної власності. 

Крім того, згідно з вимогами пункту 1 частини другої та пункту 11 частини 

третьої статті 8 Закону про кібербезпеку, а також пункту 87 статті 14 Закону 

України про ДССЗЗІ, ДССЗЗІ лише забезпечує створення та функціонування 

НТМ. 



Також нагадуємо, що вищезазначені Закони, як і постанова КМУ від 3 вересня 

2014 року №411, не відносять НТМ до сфери управління центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у 

сферах організації спеціального зв’язку, захисту інформації, телекомунікацій та 

користування радіочастотним ресурсом України (далі - Адміністрація ДССЗЗІ). 

До того ж, територіальні підрозділи ДССЗЗІ не мають повноважень щодо 

надання будь-яких послуг, зокрема, і послуг, які на договірних засадах 

надаються з використанням ресурсу НТМ. 

Повноваження щодо будівництва, реконструкції, модернізації, що 

забезпечують функціонування НТМ, також відсутні серед повноважень 

територіальних підрозділів ДССЗЗІ. 

 

ІІІ. Пунктами 4 та 5 Розділу «Основні завдання та призначення НТМ» проекту 

Порядку встановлюються завдання НТМ та питання призначення. 

Звертаємо увагу на те, що завдання щодо «організація ефективної 

інформаційної взаємодії державних органів, громадян, і організацій; забезпечення 

доступності державних електронних послуг; забезпечення споживачів усіма 

видами сучасного зв’язку та надійною високошвидкісною передачею даних» не 

відповідають пункту 17 статті 1 Закону про кібербезпеку. 
 

ІV. Пункт 18 Розділу «Управління НТМ та розмежування відповідальності» 

проекту Порядку потребує комплексного опрацювання, адже в ДССЗЗІ 

функціонують різні типи центрів, а саме “Національний центр оперативно-

технічного управління мережами телекомунікацій України”, “Центр технічного 

управління інформаційно-телекомунікаційних систем (мереж) Національної системи 

конфіденційного зв’язку”, “Центр спеціального зв’язку”, зазначений в цьому проекті 

- “Центр управління мережею”, , а також “Державний центр кіберзахисту та протидії 

кіберзагрозам” та CERT-UA у складі “Державного центру захисту інформаційно-

телекомунікаційних систем Держспецзв’язку”.  

Зазначені центри не пов’язані в єдину систему управління та частково 

дублюють функції один одного, хоча й можуть використовувати одні й ті самі 

інформаційно-телекомунікаційні системи (мережі).  

 

V. Пунктом 25 Розділу «Суб’єкти НТМ» проекту Порядку встановлюються 

повноваження Адміністрації ДССЗЗІ. 

Звертаємо увагу, що повноваження «реорганізації і ліквідації об’єктів НТМ», 

а також «визначає перелік послуг НТМ; затвердження типової форми договору про 

приймання та безоплатне відповідальне зберігання обладнання об’єктів НТМ та 

договору про надання послуг НТМ; прийняття рішення про виділення ресурсу НТМ в 

порядку та на умовах, затверджених цим Порядком; визначення порядку обліку 

тривалості та обсягів надання послуг НТМ; розробка та затвердження 

алгоритмів взаємодії зі споживачами при отриманні заявок на отримання послуги 

НТМ за різними типами звернень та типові форми таких заявок; координація 

робіт технічних адміністраторів НТМ щодо забезпечення функціонування, безпеки 

та розвитку НТМ, надання її послуг;» тощо, не відносяться до повноважень 

Адміністрації ДССЗЗІ, визначених пунктами 1 частини другої та пункту 11 

частини третьої статті 8 Закону про кібербезпеку, а також пунктом 87 статті 14 

Закону про ДССЗЗІ, згідно з якими, ДССЗЗІ лише забезпечує створення та 

функціонування НТМ. 



Згідно з вимога статті 19 Конституції України, органи державної влади, їх 

посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, 

що передбачені Конституцією та законами України. Відповідно до позиції 

Конституційного Суду України від 28 жовтня 2009 року у справі № 28-рп/2009, від 

17 лютого 2010 року у справі № 6-рп/2010, органи державної влади, керуючись у 

своїй діяльності законами при врегулюванні у своїх актах відповідних питань, не 

можуть змінювати, доповнювати чи розширювати зміст цих законів. 

 

Пропозиції: 

- привести проект Порядку до вимог законодавства України; 

- підготувати зміни та доповнень до Закону про кібербезпеку та Закону 

про РЧР. 

 



Додаток 3 

 

Зауваження та пропозиції 

до проекту Правил надання послуг, які надаються з використанням 

Національної телекомунікаційної мережі 

 

 

Проект Правил надання послуг, які надаються з використанням Національної 

телекомунікаційної мережі (далі - проект Правил) не відповідає діючому 

законодавству з огляду на наступне. 

 

І. Пунктом 2 Розділу «Загальні положення» проекту Правил визначаються 

терміни, що вживаються в інтересах цих Правил. 

При цьому термін «замовник послуг», «заявка» не відповідають вимогам 

пункту 17 статті 1 Закону про кібербезпеку, а також вимогам пункту 1 частини 

другої та пункту 11 частини третьої статті 8 Закону про кібербезпеку, а також 

пункту 87 статті 14 Закону України про ДССЗЗІ. 

Питання потребує визначення лише шляхом внесення змін та доповнень 

до Закону про кібербезпеку. 

 

ІІ. Пунктом 13 та 16 Розділу «Порядок надання послуг НТМ» проекту Правил 

визначаються повноваження Адміністрації ДССЗЗІ затверджувати «типову форму 

договору», «визначити окремих технічних адміністраторів, які мають право 

укладати договори з одержувачами послуг поза межами зон відповідальності 

таких технічних адміністраторів НТМ». 

Зазначене не відповідає вимогам пункту 1 частини другої та пункту 11 

частини третьої статті 8 Закону про кібербезпеку, а також пункту 87 статті 14 Закону 

України про ДССЗЗІ. 

Питання потребує визначення лише шляхом внесення змін та доповнень 

до Закону про кібербезпеку. 

 

ІІІ. Пунктом 14 Розділу «Порядок надання послуг НТМ» проекту Правил 

зазначається, що «Рішення про виділення ресурсу для надання послуг НТМ приймає 

Адміністрація Держспецзв’язку, яка не має права відмовити у приєднанні 

споживача за умов дотримання останнім вимог цих Правил, але може обмежити 

обсяг ресурсу НТМ, що надається, або висунути додаткові вимоги у Технічних 

умовах залежно від наявних технічних можливостей НТМ». 

По-перше, не зрозуміло, що насправді є ресурсом НТМ. 

По-друге, встановлення додаткових повноважень Адміністрації ДССЗЗІ не 

відповідає вимогам пункту 1 частини другої та пункту 11 частини третьої статті 8 

Закону про кібербезпеку, а також пункту 87 статті 14 Закону України про ДССЗЗІ. 

По-третє, згідно з частиною другою статті 5 Закону про РЧР, ДССЗЗІ (та уся її 

загальна структура у визначенні статті 5 Закону про кібербезпеку) відноситься до 

спеціальних користувачів.  

Згідно з вимогами частини третьої статті 6 Закону про РЧР, спеціальні 

користувачі зобов'язані використовувати радіочастотний ресурс України 

виключно для виконання функціональних обов'язків без права використання 



його для здійснення підприємницької діяльності та/або передачі в користування 

іншим особам. 

Питання потребує визначення лише шляхом внесення змін та доповнень 

до Закону про кібербезпеку та до Закону про РЧР. 

 

ІV. Пункт 21 Розділу «Критерії та вимоги щодо надання послуг НТМ» проекту 

Правил, яким визначено, що «У разі потреби за вказівкою Національного центру 

оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України державна 

система урядового зв’язку та спецспоживачі отримують послуги НТМ за рахунок її 

ресурсу, який виділено іншим споживачам на умовах, визначених пунктами 19 та 20 

цих Правил», не відповідає вимогам Закону про телекомунікації, бо НТМ за 

визначенням не відноситься до телекомунікаційних мереж загально користування, 

на які розповсюджується юрисдикція Національного центру оперативно-технічного 

управління мережами телекомунікацій України. 

 

V. Пункти 33-36 Розділу «Тарифи на послуги, які надаються з використанням 

НТМ» проекту Правил, якими встановлюються вимоги щодо платних послуг, а 

також використання коштів, також не відповідає вимогам пункту 1 частини другої 

та пункту 11 частини третьої статті 8 Закону про кібербезпеку, а також пункту 87 

статті 14 Закону України про ДССЗЗІ. 

Питання визначення переліку послуг НТМ, зокрема платних, крім послуг з 

кіберзахисту, суб’єкт законодавчої ініціативи не передбачив, а ВРУ, як 

законодавчий орган не прийняв. 

Питання потребує визначення лише шляхом внесення змін та доповнень 

до Закону про кібербезпеку. 

 

 

Пропозиції: 

 

- привести проект Правил до вимог законодавства України; 

- підготувати зміни та доповнень до Закону про кібербезпеку та Закону 

про РЧР. 
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