ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань транспорту та інфраструктури
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Верховна Рада України

Відповідно до ст. 93 Закону України «Про Регламент Верховної Ради
України» Комітет з питань транспорту та інфраструктури на своєму засіданні від
20 жовтня 2020 року (протокол засідання №24) розглянув проект Закону «Про
внесення змін до Закону України «Про поштовий зв'язок» (реєстр. № 3821 від
09.07.2020), внесений Кабінетом Міністрів України.
На сьогодні чинним Законом України «Про поштовий зв’язок» не
врегульовано повною мірою питань, що стосуються діяльності фельд’єгерського
зв’язку в частині приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення)
відправлень, що містять інформацію з обмеженим доступом, користувачам у
системі Міністерства оборони України в мирний час та особливий період.
Крім цього, Закон України «Про поштовий зв’язок» потребує уточнення
складових частин поштового зв’язку України у сфері надання послуг поштового
зв’язку спеціального призначення (який функціонує окремо від фельд’єгерського
зв’язку) та фельд’єгерського зв’язку (складовими частинами якого є урядовий та
відомчий фельд’єгерський зв’язок, які функціонують окремо один від одного).
Також у Законі України «Про поштовий зв’язок» вживається термін «спеціальний
зв’язок», який ніякого стосунку до поштового зв’язку не має, визначення його
понятійного апарату закріплено в Законі України «Про Державну службу
спеціального зв’язку та захисту інформації України» та стосується передачі
секретної та/або службової інформації шляхом застосування відповідних
організаційних та технічних заходів.
Реалізація положень проєкту Закону дозволить конкретизувати діяльність у
сфері надання послуг фельд’єгерського зв’язку користувачам у складі Збройних
Сил України, а також урахувати зміни, які відбулись у поштовому середовищі
останніми роками.
Проєкт Закону погоджено без зауважень Міністерством інфраструктури
України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою
України, Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України, Службою безпеки України, Міністерством юстиції України.
Головне науково-експертне управління у висновку від 15.09.2020 № 16/32020/158139 рекомендує прийняти законопроект за основу з урахуванням
зауважень.
Під час обговорення на засіданні Комітету народними депутатами України
- членами Комітету було ухвалено рішення рекомендувати Верховній Раді
України проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про поштовий
зв'язок» (реєстр. № 3821 від 09.07.2020), внесений Кабінетом Міністрів України
прийняти за основу та в цілому.
Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на
пленарному засіданні Верховної Ради України визначено голову підкомітету з
питань поштового зв’язку Зуєва М.С.
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