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Щодо запиту на інформацію 

 

 

Шановний Іларіоне Іларіоновичу! 

 

Міністерство цифрової трансформації України опрацювало в межах 

компетенції Ваш запит на інформацію від 21.04.2021, що надійшов на нашу 

електронну адресу та був зареєстрований за № Г-1423-21 від 22.04.2021, та 

повідомляє. 

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. 

Згідно з Положенням про Міністерство цифрової трансформації 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 856 

«Питання Міністерства цифрової трансформації» (далі – Положення), Мінцифри 

є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізацію державної політики: у сферах цифровізації, 

цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій, електронного 

урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, 

інформатизації; у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян, 

відкритих даних, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та 

інтероперабельності, розвитку ІТ-індустрії.  

Зважаючи на вищевикладене, порушенe у Вашому зверненні питання 

стосовно блокування ПАТ «Укртелеком» SIM карток LycaMobile не належить до 

повноважень Мінцифри. 
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Відповідно до пп.2 п.3 положення про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, (далі – НКРЗІ), 

затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1067/2011 «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та 

інформатизації», одним із основних завдань НКРЗІ є здійснення державного 

регулювання та нагляду у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування 

радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв`язку, використання 

інфраструктури з метою максимального задоволення попиту споживачів на 

послуги зв`язку та інформаційні послуги, створення сприятливих умов для 

залучення інвестицій, збільшення обсягів послуг та підвищення їх якості, 

розвитку та модернізації телекомунікаційних та інформаційно-

телекомунікаційних мереж з урахуванням інтересів національної безпеки. 

Приймаючи до уваги зазначене вище, рекомендуємо Вам звернутися за 

наданням вичерпної інформації щодо порушеного питання до НКРЗІ. 

Одночасно повідомляємо, що частиною першою статті 55 Конституції 

України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

посадових і службових осіб. Згідно із частиною першою статті 5 Кодексу 

адміністративного судочинства України, кожна особа має право в порядку, 

встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо 

вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень 

порушені її права, свободи або інтереси. 
 

 

Заступник Міністра             Олександр ШЕЛЕСТ 

 

 

 

 

 
Віталій Базалицький bazalytskyi@thedigital.gov.ua 

 

 


