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У Верховній Раді України пройшли Парламентські слухання з питань 

ринку інформаційно-комунікаційних технологій 

 

3 лютого 2016 р. у сесійній залі Верховної Ради України відбулися 

Парламентські слухання за темою: «Реформи галузі інформаційно-

комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України» 

(Комітет з питань інформатизації та зв’язку). 

У слуханнях взяли участь народні депутати України, представники 

Кабінету Міністрів України, профільних органів державної влади, громадських 

організацій та керівники галузевих організацій. Загальна кількість учасників 

слухань становила понад 500 осіб. З доповідями виступили: Л. Євдоченко, 

голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, 

О. Животовський, голова Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, О. Риженко, голова Державного 

агентства з питань електронного урядування, О. Данченко, голова Комітету 

ВРУ з питань інформатизації та зв’язку, Д. Шимків, заступник голови 

Адміністрації Президента України, Я. Мерило, виконавчий директор UVCA, 

Л. Ошеров, голова асоціації ТЕЛАС, Е. Шнурко-Табакова, голова правління 

АПІТУ, О. Федієнко та Т. Попова, голова та заступник голови Інтернет 

асоціації України, В. Валєєв, директор Асоціації «Інформаційні технології 

України» та багато інших. Загальна кількість виступаючих 49 осіб. 

У своїх виступах учасники ринку торкнулися всіх проблемних питань ІКТ-

галузі. Серед них: прийняття ключових галузевих законопроектів у найближчій 

сесії ВРУ, необхідність консолідації розрізнених функцій в одному 

центральному органі виконавчої влади, пріоритет розвитку електронного 

урядування та розбудови цифрової держави, створення системи оперативно-

технічного управління складовими частинами національної інфраструктури 

електронних комунікацій, необхідність реформування вищої освіти з точки 

зору інформаційних технологій, питання інтеграції ІКТ у різні сфери життя, та 

багато інших. 

Організаторам Парламентських слухань вдалося залучити і міжнародних 

спікерів. Зокрема з відеозверненням виступив М. Боні, депутат Європейського 

парламенту, член делегації «Європейський союз – Україна», та особисто взяв 

участь у слуханнях Танел Танга, співробітник Представництва Європейського 

Союзу. 

Результатом роботи учасників Парламентських слухань стануть 

Рекомендації. Наразі проект Рекомендацій був розданий для подальшого 

доопрацювання та подальшого оприлюднення, у тому числі й відповідальним 

органам державної влади. 

Презентації учасників слухань доступні за посиланням. 
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