Інформація
щодо результатів державного нагляду в галузі зв’язку
за ІV квартал 2013 року
Результати проведених заходів державного нагляду
за дотриманням законодавства у сферах телекомунікацій та
користуванням радіочастотним ресурсом України у смугах
радіочастот загального користування
Створення умов для надання операторами телекомунікацій якісних та
доступних телекомунікаційних послуг споживачам є одним із пріоритетів
діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації. Для досягнення цієї мети НКРЗІ застосовує всі наявні
регуляторні важелі впливу, спрямовуючи їх на підтримку конкурентного ринку і
підвищення якості телекомунікаційних послуг. Зокрема через механізм державного
нагляду НКРЗІ створює рівноправні умови й можливості для діяльності всіх
суб’єктів господарювання через дотримання ними вимог законодавства.
Всього у ІV кварталі 2013 року проведено 820 заходів державного нагляду, у
тому числі:
• планових перевірок – 165;
• позапланових перевірок – 50;
• інших заходів державного нагляду – 605.
Кількість проведених планових та позапланових перевірок у 2013 році
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Завдяки удосконаленню Комісією організації перевірок та запровадженню
профілактичних заходів, спрямованих на попередження порушень, а саме,
проведення роз'яснювальної та консультативної роботи із суб'єктами ринку
кількість позапланових перевірок у 2-му півріччі 2013 року зменшилась майже
вдвічі у порівнянні з 1-м півріччям 2013 року (з 190 до 103). Це свідчить про
зменшення кількості підстав для проведення позапланових перевірок та,
відповідно, покращення рівня дотримання законодавства суб'єктами нагляду. Як
наслідок зменшилось втручання з боку НКРЗІ у господарську діяльність суб'єктів
ринку телекомунікацій та користувачів радіочастотного ресурсу України.
Кількість проведених перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій
та користувачів радіочастотного ресурсу України
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За результатами державного нагляду виявлено порушень законодавства:
• у сфері телекомунікацій — 165;
• у сфері користування радіочастотним ресурсом України – 154.
На підставі актів перевірок суб'єктів ринку телекомунікацій та користувачів
радіочастотного ресурсу України з метою усунення виявлених порушень вжиті
заходи реагування, інформація про які наведені на нижче наведеній діаграмі.
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За результатами санкцій та стягнень до порушників законодавства у сфері
телекомунікацій та користувачів радіочастотного України у ІV кварталі 2013 року
до Державного бюджету України надійшло 95710 грн.
Сума, грн.
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Обсяги накладених та стягнутих штрафних санкцій у 2013 році
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При цьому, дані наведені на графіку «Обсяги накладених та стягнутих
штрафних санкцій у 2013 році» вказують на зменшення кількості винесених
постанов про накладення адміністративних стягнень за IV квартал 2013 року у
порівнянні з ІІІ кварталом 2013 року, що може свідчити про зменшення порушень
законодавства у галузі зв’язку
суб’єктами ринку телекомунікацій та
користувачами радіочастотного ресурсу України.
Враховуючи зазначене, зменшення кількості порушень може бути
обумовлено також і тим, що НКРЗІ проводиться робота щодо інформування
суб’єктів ринку телекомунікацій та користувачів радіочастотного ресурсу України,
шляхом розміщення на офіційному веб-сайті НКРЗІ інформації щодо скоєних
порушень, які найчастіше виявлялись уповноваженими НКРЗІ посадовими особами
при перевірках суб’єктів ринку телекомунікацій та користувачів радіочастотного
ресурсу України.
Крім того, за результатами державного нагляду у IV кварталі 2013 року
НКРЗІ були прийняті:
•
рішення про анулювання 4 ліцензій на користування радіочастотним
ресурсом України;
•
рішення про анулювання 2 ліцензій на здійснення діяльності у сфері
телекомунікацій;
•
рішення про анулювання 38 дозволів на експлуатацію РЕЗ на підставі
анулювання відповідної ліцензії.
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Результати проведених спільних заходів
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Завдяки проведеним спільним заходам у ІV кварталі 2013 року кількість
незаконно діючих РЕЗ зменшилась з 387 до 258 незважаючи на виявлення нових
незаконно діючих РЕЗ протягом кварталу.
Таким чином, діяльність НКРЗІ у ІV кварталі 2013 року була спрямована на
здійснення заходів державного нагляду, на профілактику порушень законодавства
у галузі зв'язку, контроль за додержанням суб'єктами ринку телекомунікацій,
користувачами РЧР законодавства, стандартів та інших нормативних документів у
сфері телекомунікацій, користування РЧР, вжиття відповідних санкцій та контроль
їх виконання порушниками, створення підґрунтя для рівних умов ведення бізнесу у
сфері телекомунікацій та користування РЧР.

