Інформація
щодо результатів державного нагляду в галузі зв`язку
за ІІІ квартал 2013 року
1. Результати проведених заходів державного нагляду
за дотриманням законодавства у сферах телекомунікацій та
користуванням радіочастотним ресурсом України у смугах
радіочастот загального користування
Основним завданням державного нагляду на ІІІ квартал 2013 року була
перевірка діяльності суб’єктів ринку телекомунікацій та користувачів
радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування,
які надають телекомунікаційні послуги споживачам та стан задоволення їх попиту
на телекомунікаційні послуги.
Всього у ІІІ кварталі 2013 року проведено 1020 заходів державного нагляду, у тому
числі:
• планових перевірок – 160;
• позапланових перевірок – 53;
• інших заходів державного нагляду – 807.
Кількість проведених планових та позапланових перевірок у 2013 році
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За результатами аналізу динаміки змін показників кількості проведених
заходів державного нагляду (планових та позапланових перевірок) слід зазначити,
що кількість проведених перевірок за ІІІ квартал 2013 року зменшилась у
порівнянні з ІІ кварталом 2013 року за рахунок зменшення кількості позапланових
перевірок у два рази, що свідчить про зменшення тиску на суб’єктів ринку
телекомунікацій та користувачів радіочастотного ресурсу України.
Це стало можливим завдяки проведеній роботі з організації та проведення
планових перевірок, в результаті чого покращився рівень дотримання
законодавства суб’єктів нагляду та зменшилась кількість підстав для проведення
позапланових перевірок.
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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 — 209;
• у сфері користування радіочастотним ресурсом України – 252.
На підставі актів перевірок суб'єктів ринку телекомунікацій та користувачів
радіочастотного ресурсу України з метою усунення виявлених порушень вжиті
заходи реагування:
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За результатами санкцій та стягнень до порушників законодавства у сфері
телекомунікацій та користувачів радіочастотного України у ІІІ кварталі 2013 року
до Державного бюджету України надійшло 112285 грн.
Сума, грн.

35700

76585
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З метою профілактики порушень законодавства у сфері телекомунікацій та
користування радіочастотним ресурсом України на офіційній сторінці НКРЗІ в
мережі Інтернет в розділах “Державний нагляд” та “Запитуйте — відповідаємо”
розміщувалась інформація про типові порушення, які було виявлено за
результатами державного нагляду, давались поради споживачам щодо дій,
спрямованих на захист прав споживачів телекомунікаційних послуг, інформація
доводилася для підвищення обізнаності споживачів у галузі зв'язку.
1.5. Результати проведених спільних заходів
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Завдяки проведеним спільним заходам у ІІІ кварталі 2013 року кількість
незаконно діючих РЕЗ зменшилась з 528 виявлених на кінець ІІ кварталу 2013 року
до 387 на кінець ІІІ кварталу 2013 року, незважаючи на появу нових незаконно
діючих РЕЗ протягом кварталу.
З метою підвищення ефективності проведення спільних заходів (для
забезпечення демонтажу незаконно діючих РЕЗ, припинення їх електропостачання,
недопущення встановлення РЕЗ без необхідних дозволів на експлуатацію)
протягом ІІІ кварталу 2013 року проводилась робота по організації взаємодії з
Київенерго, Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки,
органами місцевого самоврядування та житлово-експлуатаційними організаціями.
У ІІІ кварталі 2013 року продовжувалась робота з операторами
телекомунікацій, які здійснюють підключення до своїх мереж НДП, що є
порушенням вимог законодавства в галузі зв’язку. При цьому слід зазначити, що
підключення радіоелектронних засобів без відповідних дозволів на експлуатацію
створює ризик дії радіозавад легальним користувачам радіочастотного ресурсу
України.
1.6. Узагальнені відомості про результати застосування
адміністративних санкцій уповноваженими особами НКРЗІ
За результатами заходів державного нагляду за ІІІ квартал 2013 року
складено 239 протоколів про вчинення операторами ринку телекомунікацій,
користувачами РЧР та суб’єктами господарювання, які здійснюють реалізацію РЕЗ
та ВП адміністративних правопорушень відповідно до Кодексу України про
адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), а саме:
№ п/п

Стаття КУпАП

Кількість
складених
протоколів

Відсоток, %

1.
145
52
21,8
2.
146
138
57,7
3.
148-2
36
15,1
4.
148-4
4
1,7
5.
164
2
0,8
6.
188-7
7
2,9
За результатами розгляду справ про адміністративні правопорушення,
пов'язані з порушеннями законодавства в галузі зв'язку, які зафіксовано в
протоколах про адміністративні правопорушення за статтями 145, 147, 148-2,
148-4 та 188-7 КУпАП винесено 89 постанов.
У результаті застосування адміністративних стягнень (штрафів) за вказаними
постановами у ІІІ кварталі 2013 року до Державного бюджету України надійшло
112 285 грн.
За результатами розгляду 122 справ про адміністративні правопорушення за
статтями 146, 164 КУпАП судами призначено адміністративні стягнення у вигляді
штрафів на загальну суму 63 664 грн. та прийнято рішення про конфіскацію 22 РЕЗ
та ВП.
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Кількість складених протоколів та винесених постанов, свідчить про те, що
не всі суб’єкти ринку телекомунікацій та користувачі РЧР додержуються вимог
законодавства в галузі зв’язку.
Обсяги накладених та стягнутих штрафних санкцій у 2013 році
накладено стягнень (тис. грн.)

сплачено (тис. грн.)

165,6
137,9
147,7

112,3

84,8

59,3
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Стягнення
накладено стягнень (грн.)
сплачено (грн.)

ІІ квартал 2013 року

І квартал
2013 року
84796
59296

ІІІ квартал 2013 року

ІІ квартал
2013 року
165580
147730

ІІІ квартал
2013 року
137955
112285

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 ІІІ квартал 2013 року у
порівнянні з ІІ 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 Департаментом державного нагляду 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 ІІІ кварталі 2013 року
НКРЗІ були прийняті:
•
рішення про анулювання 8 ліцензій на користування радіочастотним
ресурсом України на підставі:
- невиконання користувачем РЧР розпоряджень про усунення порушень
ліцензійних умов;
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- того, що користувач із власної вини не розпочав користування
радіочастотним ресурсом, визначеним у ліцензії, у визначені в ліцензії терміни;
•
рішення про анулювання 2 дозволів на експлуатацію РЕЗ на підставі
анулювання відповідної ліцензії.
Таким чином, діяльність НКРЗІ у ІІІ 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.

