Протокол
засідання Робочої групи домену .УКР з підготовки проектів
документів на засідання Координаційної Ради об’єднання підприємств
«Український мережевий інформаційний центр»
м. Київ, вул. Солом’янська 3, каб. 103

06.09.2013

№1

Головуючий: Шестак Іван Михайлович.
Секретар Робочої групи: Куріпко Юлія Василівна.
Присутні на засіданні:
1.

Гончарук Юрій Володимирович

– директор об’єднання

підприємств «Український мережевий інформаційний центр» (ОП УМІЦ);
2.

Жарінова Алла Георгіївна – представник юридичної фірми

«Городисський та партнери»;
3.

Каргаполов Юрій Володимирович – голова Регламентного

комітету ОП УМІЦ;
4.

Котенок Григорій Михайлович - директор Департаменту

координації загальнодержавних проектів з інформатизації НКРЗІ, заступник
керівника Робочої групи;
5.

Куріпко Юлія Василівна – спеціаліст I категорії відділу

розвитку проектів інформаційної інфраструктури Департаменту координації
загальнодержавних проектів з інформатизації НКРЗІ, секретар Робочої
групи;
6.

Лаврик Павло Миколайович – представник Служби безпеки

України (СБУ);
7.

Степанов Олександр Аркадійович – Заступник начальника з

питань розвитку ІТ технологій ДП «Український державний центр
радіочастот»;
8.

Філоненко Володимир Юрійович - представник СБУ;
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9.

Шестак Іван Михайлович – керівник Апарату НКРЗІ, керівник

Робочої групи;
10. Яковенко Євген Володимирович - представник СБУ.
Головуючий Шестак І.М. розпочав засідання Робочої групи
домену .УКР з підготовки проектів документів на засідання Координаційної
Ради об’єднання підприємств «Український мережевий інформаційний
центр» (далі – РГ) з підрахунку присутніх, зазначивши, що на засіданні
присутня більшість складу Робочої групи, що є підставою для початку
роботи.
Після чого, Головуючий Шестак І.М. представив склад РГ,
затверджений Головою Координаційної ради Яцуком П.П., який буде
вивішено на офіційній Інтернет-сторінці НКРЗІ. А також зазначив, що
метою РГ є розгляд документів, які були прийнятті на засіданні
Координаційної ради 16.08.2013.
Головуючий Шестак І.М. оголосив наступний порядок денний:
1.

Обговорення та затвердження порядку проведення засідань та

прийняття рішень РГ.
2.

Обговорення порядку надання та систематизації пропозицій до

проектів документів.
3.

Обговорення пропозицій до проектів документів:

-

проект

Тимчасових

правил

реєстрації

та

користування

доменними іменами в домені .УКР;
-

проект порядку формування стоп-листа;

-

проект вимог до договору між оператором реєстру та

реєстратором;
-

проект Положення про акредитацію реєстраторів;

-

проект Технічного регламенту домену .УКР;

-

проект

Договору

акредитації

між

Адміністратором

та

Реєстратором;
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-

проект договору між Адміністратором та Оператором реєстру.

4.

Різне.

Порядок денний затверджений одноголосно.
Розгляд питань порядку денного:
1.

Обговорення та затвердження порядку проведення засідань

та прийняття рішень РГ.
СЛУХАЛИ:
Інформацію Шестака І.М. щодо організації роботи:
-

На засіданні Координаційної ради об’єднання підприємств

«Український мережевий інформаційний центр» (далі – Координаційна
рада), що відбулося 16.08.2013, Голові Координаційної ради Яцуку П.П.
було доручено створити РГ для доопрацювання документів, які будуть
основою для подальшої роботи в домені .УКР.
Голова Координаційної ради визначив Шестака І.М. – керівником
РГ, Котенка Г.М. – заступником керівника РГ та Куріпко Ю.В. – секретарем
РГ.
Запитав у членів РГ пропозиції стосовно порядку прийняття рішень
РГ. Гончарук Ю.В запропонував приймати рішення консенсусом, в разі не
досягнення консенсусу виносити на засідання Координаційної Ради.
ВИРІШИЛИ:
Інформацію прийняти до відома без зауважень, РГ проводяться за
умови присутності більшості членів, рішення РГ приймаються консенсусом
(одноголосно).
Рішення прийнято одноголосно.
2. Обговорення порядку надання та систематизації пропозицій до
проектів документів.
СЛУХАЛИ:
Котенка Г.М. із пропозиціями:
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- визначити документи, які розміщенні для публічного обговорення
на сайті Адміністратора домену .УКР об’єднання підприємств «Український
мережевий інформаційний центр» (далі - УМІЦ), як такі, що мають статус
офіційної публікації. Редакції документів, які

опубліковані на інших

ресурсах мають відповідати офіційним документам.
- визначитись з електронною адресою на яку будуть приходити
зауваження від громадськості. Адреса електронної пошти повинна бути
адресою УМІЦ.
- визначити порядок узагальнення та відповідального, який буде
узагальнювати надані пропозиції у вигляді таблиці.
ВИСТУПИЛИ:
Степанов О.А. висловив пропозицію, що результати роботи РГ
необхідно розміщувати на сайті НКРЗІ, оскільки Керівник, Заступник
керівника та Секретар РГ є представниками НКРЗІ.
Каргополов Ю.В. зазначив, що підготовка документів НКРЗІ та
подальше їх розміщення на сайті УМІЦ є моделлю багатостороннього
партнерства бізнесу та влади.
Філоненко В.Ю. наголосив на тому, що джерел опублікування
документів повинно бути не менше двох.
ВИРІШИЛИ:
1.
офіційну

Основним

джерелом

Інтернет-сторінку

публікування

УМІЦ

з

документів

дублюванням

визначити
у

рубриці

«Загальнодержавні проекти з інформатизації» офіційної Інтернет-сторінки
НКРЗІ, а також, за погодженням з представником Держінформнауки, на
офіційній Інтернет-сторінці Держінформнауки.
2. Створити окрему електронну поштову скриньку на сайті УМІЦ
для збору пропозицій, з цієї ж адреси організувати розсилки та листування
членів РГ.
3. Відповідальною за розсилку матеріалів членам РГ визначити
секретаря РГ Куріпко Ю.В.
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4.

Відповідальним

за

узагальнення

отриманих

пропозицій

визначити секретаря РГ, Куріпко Ю.В.
Рішення прийнято одноголосно.
3. Обговорення пропозицій до проектів документів.
СЛУХАЛИ:
Головуючого

Шестака І.М., який запропонував перейти до

обговорення переліку документів.
ВИСТУПИЛИ:
Гончарук Ю.В. зазначив, що всі документи затверджуються
Координаційною радою, крім Технічного регламенту домену .УКР, який
затверджується Адміністратором домену .УКР. Однак Адміністратор
пропонує залишити Технічний регламент домену .УКР у списку документів,
що обговорюються. На даний час внесено дві правки, до розділу 5 Період
пріоритетної реєстрації та пункту 5.7 Тимчасових правил реєстрації та
користування доменними іменами в домені .УКР щодо доповнення
критеріями: територіальні відділення органів державної влади та державні
установи.
Запропонував пункт 4.4. Статус доменних імен Тимчасових правил
реєстрації та користування доменними іменами органами державної влади в
домені .УКР перенести до Технічного регламенту домену .УКР, оскільки це
виключно технічна частина.
Жарінова А.Г. запропонувала ввести обмеження на поняття державні
установи, оскільки таких установ в країні існує дуже багато.
Гончарук Ю.В., Яковенко Є.В., Степанов О.А., Котенок Г.М.,
Коргополов Ю.В. обмінялись думками, щодо необхідності формулювання
вимог до скорочень назв державних органів та установ, наявності апострофа
в назвах доменних імен домену .УКР.

Протокол №1 від 06.09.2013р., Робоча група домену .УКР, сторінка 5

Гончарук Ю.В. повідомив, що Тимчасовими правилами реєстрації та
користування доменними іменами органами державної влади в домені .УКР
передбачено використання апострофів у кодуванні 02bс .
ВИРІШИЛИ:
1.

На РГ розглянути перелік документів а саме:



проект

Тимчасових

правил

реєстрації

та

користування

доменними іменами в домені .УКР;


проект порядку формування стоп-листа;



проект вимог до договору між оператором реєстру та

реєстратором;


проект Положення про акредитацію реєстраторів;



проект Технічного регламенту домену .УКР (затверджується

Адміністратором домену .УКР);


проект

Договору

акредитації

між

Адміністратором

та

Реєстратором;


проект договору між Адміністратором та Оператором реєстру.

Проінформувати Координаційну раду про зміни у Технічному
регламенті домену .УКР без винесення його на розгляд.
2.

До 09.09.13 сформувати та розіслати усім членам РГ форму

таблиці розбіжностей по кожному з документів.
3.

До 10.09.13 складу РГ розглянути документи та надіслати свої

зауваження та пропозиції за наданою формою.
4.

Гончаруку Ю.В. створити електронну поштову скриньку до

кінця дня (06.09.13) та поінформувати Керівника, Заступника керівника та
секретаря РГ.
Рішення прийнято одноголосно.
4. Різне.
СЛУХАЛИ:
Головуючого Шестака І.М. щодо:
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-

пріоритетності

документів,

а

саме

Тимчасової Концепції

впровадження та розвитку домену .УКР та Тимчасових правил реєстрації та
користування доменними іменами органами державної влади в домені .УКР;
- невідповідності Тимчасової Концепції впровадження та розвитку
домену .УКР загальноприйнятим нормам структури та форми викладення
такого роду документів;
- перегляду статуту Адміністратора домену .УКР.
ВИСТУПИЛИ:
Головуючий Шестак І.М. запропонував розглянути та додати до
переліку

документів,

що

розглядатимуться

РГ,

проект

Концепції

впровадження та розвитку домену .УКР.
Гончарук Ю.В. заперечив необхідність винесення даного документу
на розгляд РГ та запропонував добавити до переліку документів, що
розглядатимуться РГ проект Тимчасових правил реєстрації та користування
доменними іменами в домені .УКР.
Головуючий Шестак І.М. запропонував розглядати документи
відповідно до переліку зазначеному у протоколі засідання Координаційної
ради від 16.08.13 № 13 на основі Тимчасової Концепції впровадження та
розвитку домену .УКР.
Гончарук Ю.В. запропонував спочатку розглянути та затвердити
документи, після чого вже розглядати статут Адміністратора домену .УКР
Степанов О.А. запропонував розіслати статут Адміністратора
домену .УКР членам РГ.
ВИРІШИЛИ:
1.

РГ розглядатиме документи відповідно до переліку зазначеному

у протоколі засідання Координаційної ради від 16.08.13 № 13 на основі
Тимчасової Концепції впровадження та розвитку домену .УКР..
2.

Гончаруку Ю.В. надіслати статут Адміністратора домену .УКР

секретарю РГ для розсилки всім членам РГ з метою подальшої роботи.
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3.

09.09.13 провести розширене засідання РГ із залученням

потенційних

реєстраторів

та зацікавлених сторін по

обговоренню

документів та ситуації, що склалась навколо домену .УКР, за адресою
м.Київ, вул. Солом’янська 3, каб. 405 о 15:00.
4.

11.09.13 та 13.09.13 провести чергові засідання РГ Про час та

місце проведення буде повідомлено додатково.
Рішення прийнято одноголосно.

Підписи:
Керівник Робочої групи

______________ І. Шестак

Секретар Робочої групи

_______________ Ю. Куріпко
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