
19 жовтня 2014 р. у Пусані (Республіка Корея) розпочала роботу 
Повноважна конференція Міжнародного Cоюзу Електрозв’язку 

Голова Держспецзв’язку В. Звєрєв, який очолював українську делегацію, 
взяв участь у міністерській зустрічі «Інформаційно-комунікаційні технології та 
драйвери зростання». Учасниками зустрічі стали керівники національних 
Адміністрацій зв’язку з більш ніж 50 країн Африки, Азії, Карибського басейну, 
Європи, Латинської Америки, Близького Сходу та Океанії. За результатами 
зустрічі ними була прийнята Пусанська декларація щодо майбутньої ролі ІКТ на 
шляху досягнення сталого розвитку.  

У виступах учасників міністерської зустрічі особливо підкреслювалась 
важливість доступу до цифрових ресурсів для уразливих груп населення. За 
словами Генерального секретаря МСЕ Хамадуна Туре, в 48 найменш 
розвинених за версією ООН країнах світу близько 90 % населення перебуває 
«оффлайн». На його думку, саме інноваційне використання ІКТ допоможе цим 
країнам у вирішенні наявних і глобальних проблем.  

Надання людям всезагального доступу до технологій ІКТ створить нові 
можливості для працевлаштування, підвищення продуктивності, освіти, якості 
послуг у побутовій галузі та галузі охорони здоров’я, а також допоможе 
вирішити проблеми навколишнього середовища та демографічні проблеми, із 
якими стикнулася міжнародна спільнота. Для досягнення зазначеної мети 
пропонується розробляти політику  стимулювання нових талантів, інноваційних 
інвестицій в інфраструктуру та використання ІКТ. Міжнародній спільноті, 
зокрема ООН та МСЕ, пропонується  активно шукати шляхи, за допомогою 
яких технології ІКТ змогли би зіграти значну роль в забезпеченні взаємного 
розвитку всіх країн 

Особливу увагу в Пусанській декларації було приділено мінімізації 
негативного впливу таких спільних загроз, як загрози кібербезпеці або загрози 
нанесення шкоди найбільш вразливим елементам суспільства, наприклад, дітям, 
а також негативному впливу ІКТ на довкілля, наприклад, забрудненню 
електронними відходами.     

Під час зустрічі В. Звєрєв проінформував її учасників про програму 
національної модернізації «Україна-2020», зокрема про необхідність розвитку 
сектору інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення її цілей. На 
його думку, українська програма має багато спільних пунктів з програмою, 
запропонованою ООН. 

Повний український текст Пусанської декларації опубліковано на 
офіційній сторінці Держспецзв’язку у мережі Facebook (Голова 
Держспецзв’язку Володимир Звєрєв взяв участь у зустрічі міністрів у 
справах ІКТ в Пусані// Державна служба спеціального зв'язку та захисту 
інформації України (http://www.dsszzi.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art
_id=116355&cat_id=112509). – 2014. – 20.10).  


