Пропозиції
Міністерства освіти і науки України
до проекту Закону України

«Про електронні комунікації»
(реєстр.Яя 3014 від 05.02.2020, н. д. О. Федієнко, М. Крячко та інші)

(перше читання)
Міністерство освіти і науки України в межах компетенції надає
наступні зауваження та пропозиції до законопроекту.
Відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» інновації
- новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології,
продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого,
адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно
поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери;
інноваційна діяльність - діяльність, що спрямована на використання і
комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює
випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг.
Ураховуючи зазначене вище, пропонуємо доповнити словами
«інноваційна діяльність» деякі статті законопроекту та викласти їх в наступній
редакції:
пункт 8 частини другої статті 3:
«8) сприяння ефективному інвестуванню, інноваціям та інноваційній
діяльності у створенні та розширенні електронних комунікаційних мереж, в
тому числі врахування ризиків для інвесторів при накладенні зобов'язань з
доступу, а також забезпечення конкуренції на ринку електронних комунікацій
і принципу недискримїнації;»;
абзац третій пункту 4 частини першої статті 4:
«усунення бар’єрів та сприяння конвергентним умовам, інвестиціям,
інноваціям та інноваційній діяльності, наданню доступу до електронних
комунікаційних мереж і пов'язаних засобів;
частину п’яту статті 48:
«5. Державне підприємство, що знаходиться в сфері управління
регуляторного органу, зобов’язане спрямувати частину чистого прибутку
(доходу) до Державного бюджету України у розмірі не більше 35 відсотків у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів У країни,та зобов’язане не менш як
50 відсотків чистого прибутку від своєї діяльності спрямовувати на
впровадження ініціативної наукової і науково-технічної діяльності,
фінансування інновацій, інноваційної діяльності та розширення власної
матеріально-технічної бази, необхідної для виконання завдань, передбачених
частиною першою цієї статті, та адміністрування послуги перенесення
номеру.»;

абзац дев’ятий частини 2 статті 49:
«З метою спільного користування радіочастотним спектром
регуляторний орган відповідно до
плану розподілу і користування
радіочастотним спектром в Україні визначає умови для спільного
користування, які
повинні
сприяти
ефективному
використанню
радіочастотного спектра, конкуренції, інноваціям та інноваційній
діяльності.»;
частину першу статті 53:
«1. При прийняті рішення щодо строку, на який видається ліцензія на
користування радіочастотним спектром, регуляторний орган повинен
враховувати цілі, передбачені частиною другою статті 62 цього Закону, а
також необхідність забезпечення конкуренції, ефективного використання
радіочастотного спектра, регуляторної передбачуваності умов інвестування у
відповідну інфраструктуру електронних комунікацій, сприяння інноваціям,
інноваційній діяльності та інвестиціям, в тому числі врахування періоду для
амортизації інвестицій.»;
пункт 5 частини другої статті 62:
«5) сприяння інноваціям, інноваційній діяльності та розвитку бізнесу
на відповідних ринках.».
Окремо звертаємо увагу на те, що пунктом 5 абзацу третього частини
четвертої статті 38 законопроекту передбачено поняття «технологічні
інновації». З метою усунення розбіжностей чи подвійного трактування цього
поняття, варто надати його визначення в законопроекті.
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