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 Органи державної влади   

(за списком)  

 

Відповідно до пункту 2.2 розділу 2 Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 

12.06.2020 № 471, одними із пріоритетних завдань Уряду визначено розвиток 

мереж доступу до Інтернету, створення умов для мобільних технологій 

четвертого та п’ятого поколінь, забезпечення доступу соціальних закладів 

інфраструктури, органів місцевого самоврядування і громадян до 

високошвидкісного Інтернету. 

Згідно з Указом Президента України від 08.07.2019 № 497/2019 «Про деякі 

заходи з покращення доступу до мобільного Інтернету», операторами 

мобільного зв’язку проводиться робота з реалізації соціального проекту у 

співпраці з органами державної влади щодо розгортання мереж 4G у діапазоні 

900 МГц по всій території України. 

Пунктом 14 Плану заходів щодо створення умов розвитку мобільного 

широкосмугового доступу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 04.12.2019 № 1272-р, встановлено завдання Мінцифри та обласним 

державним адміністраціям сприяти в межах повноважень доступу до 

інфраструктури та виділенню земельних ділянок у населених пунктах для 

розміщення базових станцій операторів телекомунікацій. 

На виконання пунктів 18 та 19 додатку 1 «Показники ефективності 

діяльності голів обласних, Київської та Севастопольської міських 

держадміністрацій» до «Порядку реалізації експериментального проекту щодо 

проведення щокварталу моніторингу та оцінки ефективності діяльності голів 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 35 зі 

змінами від 18.11.2020 №1169 (далі – Порядок), Мінцифри щоквартально 

здійснює оцінку ефективності діяльності голів держадміністрацій щодо: 

- кількості соціальних закладів, які використовують фіксований 

широкосмуговий доступ до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с; 

- охоплення територій області системою рухомого мобільного зв’язку 

четвертого покоління (4G).  
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Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 18 додатку 2 Порядку, 

забезпечення соціальних закладів фіксованим широкосмуговим доступом до 

Інтернету оцінюється за наступними критеріями: 

●  наявність інтернет доступу зі швидкістю 100 Мбіт/с та більше; 

● наявність WiFi-мережі для забезпечення відкритого безкоштовного 

доступу відвідувачів до Інтернету. 

Кількість закладів, що забезпечені відповідними параметрами доступу до 

фіксованої мережі інтернет ОДА самостійно зазначають у своїх звітах, які 

направляються  до СМКУ.  

Мінцифри підтверджує кількісні показники ОДА наступним чином.  

Соціальні заклади (зазначені у примітці до пункту 18 додатку 2 Порядку) мають 

пройти опитування за посиланням – http://bit.ly/socialua. Даний опитувальник 

необхідно заповнити в кожному соціальному закладі на пристрої, що 

підключений до мережі Інтернет за допомогою кабелю. Опитування триває біля 

5 хвилин.  

Якщо заклад має мережу WiFi, то для підтвердження необхідно повторно 

пройти опитування уже з використанням смартфону або іншого пристрою, який 

використовує відповідне інтернет під’єднання.  

За результатами опитування формується звіт і направляється до СКМУ. 

Просимо організувати його проходження кожним соціальним закладом у 

десятиденний строк.  

До відома. Із зведеною інформацією в розрізі регіонів щодо кількості 

закладів, що не мають фіксованого доступу до мережі Інтернет з використанням 

волоконно-оптичних технологій і не відповідають необхідним технічним 

параметрам можна ознайомитись за посиланням – https://cutt.ly/zhSFNSQ. 

Показники охоплення території області системою рухомого мобільного 

зв’язку четвертого покоління (пункт 19 додатку 1 Порядку) у II, III та IV 

кварталах 2020 року наведено за посиланням: https://cutt.ly/4hZMVI9.  

Вони є відносними, оскільки методика розрахунку покриття населених 

пунктів системою рухомого мобільного зв’язку четвертого покоління, яку 

використовують оператори мобільного зв’язку оновлюється. Також зазначаємо, 

що у 2021 році на показник охоплення територій області системою мобільного 

зв’язку 4G суттєвий вплив має наявність невирішених скарг мобільних 

операторів про перешкоджання у розгортанні мереж. Вирішення проблем 

операторів щодо доступу до місць розміщення телеком обладнання покращує 

показники покриття територій населених пунктів та автомобільних шляхів. 
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