ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» (щодо
реєстрації і використання доменних імен)
1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту.
Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
телекомунікації» щодо реєстрації і використання доменних імен (далі – проект
Закону) розроблено у зв’язку із необхідністю приведення норм чинного Закону
України «Про телекомунікації» (далі – Закон) у відповідність з сучасними
міжнародними підходами до питань управління Інтернет, сприяння розбудові
громадянського суспільства в Україні та врахування наявного положення щодо
адміністрування обох доменів верхнього рівня, делегованих Україні в інтересах
суспільства і держави.
2. Цілі і завдання проекту Закону.
Метою проекту Закону є вдосконалення нормативно-правового механізму
адміністрування адресного простору, реєстрації і користування доменними
іменами в українському сегменті мережі Інтернет.
Визначення повноважень Кабінету Міністрів України та повноважень
центрального органу виконавчої влади що здійснює реалізацію державної
політики з питань координації адміністрування адресного простору
українського сегменту мережі Інтернет, а також встановлення правового
механізму через визначення Порядку використання доменних імен органами
виконавчої влади, іншими суб’єктами інформаційних відносин в українському
сегменті мережі Інтернет дозволить підвищити відповідальність влади за
реалізацію державної політики та забезпечити спрямування та координацію
роботи міністерств, інших органів виконавчої влади щодо діяльності,
пов’язаної з використанням доменних імен під час оприлюднення інформації в
мережі Інтернет, унормувати дії посадових осіб органів влади при реєстрації
доменних імен, питаннях адміністрування і користування адресами та іменами
в українському сегменті мережі Інтернет, зазначення механізмів захисту
об’єктів інтелектуальної власності в мережі Інтернет, визначення засад
саморегулювання учасників відповідного ринку послу у відповідності до
міжнародних рекомендацій.
Під час розробки проекту закону також враховані:
завдання гармонізації законодавства України з правом ЄС. Зокрема в ЄС
було здійснене відповідне законодавче та нормативне врегулювання питань
адміністрування і реєстрації доменних імен у домені .EU, а також визначена
необхідність застосування практики досудового врегулювання спорів з питань
адміністрування, реєстрування і користування доменними іменами (Alternative
Dispute Resolution (ADR) Policy) з урахуванням питань захисту інтелектуальної
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власності в мережі Інтернет. При розробці проекту Закону враховані
положення наступних Регламентів ЄС: Commission Regulation (EC) No 874/2004
[http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0874:EN:NOT]
та
Commission
Regulation
(EC)
No
1137/2008
[http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1137:EN:NOT];
питання внесення змін і доповнень до законів України щодо захисту
авторського права та суміжних прав в мережі Інтернет, розробка яких у цей час
здійснюється Міністерством економічного розвитку України;
завдання держави щодо визначення прав і обов’язків з реєстрації
доменних імен спеціального користування, таких як GOV.UA, MІL.UA,
EDU.UA, а також адміністрування цих доменних імен у воєнному та
надзвичайному стані.
3. Стан

нормативно-правової

бази

у

даній

сфері

правового

регулювання.
У даній сфері правового регулювання діють такі основні нормативноправові та міжнародно-правові акти:
Закон України «Про Національну програму інформатизації»;
Закон України «Про телекомунікації»;
Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства
України на 2007-2015 роки»;
Укази Президента України:
«Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної
інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї
мережі в Україні» від 31.07.00 № 928;
«Про деякі заходи щодо захисту державних інформаційних ресурсів у
мережах передачі даних» від 24.09.01 № 891;
постанови Кабінету Міністрів України:
«Про затвердження Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації
про діяльність органів виконавчої влади» від 04.01.02 № 3;
«Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі
даних від 12.04.02 р. № 522;
розпорядження Кабінету Міністрів України:
«Про адміністрування домену ".UA"» від 15.07.2003 № 447-р.
«Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в
Україні» від 15.05.2013 № 386-р.
«Про схвалення Концепції розвитку телекомунікацій в Україні» від 7
червня 2006 р. № 316-р .
4. Фінансово-економічне обґрунтування.
Реалізація положень проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з
Державного бюджету України.

5. Прогноз

соціально-
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економічних

та

інших

наслідків прийняття акта
Прийняття проекту сприятиме удосконаленню законодавчої практики
застосування кращих міжнародних та європейських рекомендацій щодо
адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет,
системи державного регулювання, запровадженню системи досудового
вирішення доменних спорів, встановленню нарешті прозорої і логічної системи
відносин з реєстрації і користування доменними іменами й адміністрування
національних доменів верхнього рівня, забезпечить сталий і надійних на
наступних щонайменше 10 років розвиток національного сегменту мережі
Інтернет, сприятиме розвиткові механізмів захисту інтелектуальної власності,
зокрема авторського права та суміжних прав в мережі Інтернет.
Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про
телекомунікації» забезпечить можливість підвищити відповідальність влади за
реалізацію державної політики, привести питання адміністрування адресного
простору українського сегмента мережі Інтернет у відповідність з відповідними
міжнародними рекомендаціями та існуючою ринковою практикою, а також
забезпечити спрямування та координацію роботи державних органів щодо
діяльності, пов’язаної з використанням доменних імен у тому числі під час дії
воєнного та/або надзвичайного стану в країні.

