Позиція СУП щодо законодавчих актів України про протидію загрозам
національній безпеці в інформаційній сфері.
Спілку Українських Підприємців (СУП) – громадську організацію, що об’єднує
українських представників малого, середнього та великого бізнесу, стривожили
деякі положення зареєстрованого 12 липня у Верховній Раді України проекту
Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії
загрозам національній безпеці в інформаційній сфері.
Згідно з проектом, слідчі органи мають право ініціювати блокування онлайнресурсу, якщо він загрожує національній безпеці в інформаційній сфері. Провайдер
інтернет-зв’язку зобов’язаний буде без суду заблокувати доступ користувачів до
інтернет-ресурсу.
У пояснювальній записці до проекту вказано, що метою законопроекту є
розробка та впровадження правових механізмів, спрямованих на формування
ефективної системи кібербезпеки. Також депутати вважають, що в проекті відсутні
правила та процедури, котрі можуть мати ризики вчинення корупційних
правопорушень.
У випадку прийняття Законопроекту під забороною може опинитися будь-який
інтернет-ресурс, котрий, на суб’єктивну думку представника слідчих органів,
загрожує національній безпеці країни. Ресурс буде заблокований без судових
розглядів негайно. Спілка українських підприємців, як найбільша асоціація
представників бізнесу України, створена для формування сприятливого бізнессередовища, стурбована цією ініціативою. Ми розуміємо необхідність покращувати
ситуацію з кібербезпекою України і вважаємо цей напрямок пріоритетним. Однак
законодавчі ініціативи в такій формі вважаємо неприйнятними. Це не відповідає
заявам перших керівників держави про дотримання європейських цінностей та рух
країни в напрямку цивілізованого суспільства.
Це також негативно вплине на інвестиційний бізнес-клімат у державі, де ITсектор є одним із небагатьох драйверів росту економіки. Мова йде не лише про
медіа-ресурси, ЗМІ. Цей проект також стосується e-commerce-сервісів, логістичних
компаній, фінансового сектору, консалтингу, створення ПЗ тощо.
Даний проект був розроблений без участі представників бізнес-спільноти та
публічних обговорень. Водночас нам відомо, що Кіберполіцією паралельно
готувався подібний проект із залученням експертів галузі. Однак у результаті у
Верховній Раді зареєстрований документ, котрий розроблявся в повному
інформаційному вакуумі. Ми закликаємо депутатів не приймати поспішних
необдуманих рішень і не голосувати за запропонований проект. Цей акт
слугуватиме тривожним сигналом для інвесторів і поставить під сумнів щирість
намірів української влади розвивати демократичне суспільство відповідно до
європейських цінностей.
Представники бізнес-середовища готові надати свою експертизу, щоб разом
розробити акт, котрий буде дійсно сприяти покращенню кібербезпеки, не
порушуючи інвестиційної привабливості держави.
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З повагою,
Спілка Українських Підприємців
Довідково:
Спілка українських підприємців (СУП) – це перша найбільша об’єднана сила
українських підприємців, яка створена для захисту незалежного прозорого бізнесу.
Спілка існує за межами політичних інтересів та не має зв’язків з олігархічним
капіталом. СУП об’єднує більше 509 компаній з усієї України. У 2015 році члени
СУП сплатили понад 8,12 млрд грн податків до бюджетів всіх рівнів та надали
більше 230 000 робочих місць. За перший рік роботи СУП підготувала 16 публічних
запитів і звернень до органів влади, подала 12 законодавчих ініціатив, взяла участь
більш ніж у 40 круглих столах, відвідала сім обласних центрів для налагодження
діалогу з місцевими підприємцями. У квітні 2017 року СУП відкрила офіційні
представництва у Дніпрі, Львові, Харкові та Одесі.
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