Інформація щодо результатів державного нагляду
в галузі зв’язку за ІV квартал 2015 року
(станом на 31.12.2015)
Результати проведених заходів державного нагляду
за дотриманням законодавства у сферах телекомунікацій та
користуванням радіочастотним ресурсом України у смугах
радіочастот загального користування
Відповідно до пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 71-VІІІ у 2015 та 2016 роках
перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб підприємців з обсягом
доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік контролюючими
органами здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою
суб’єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з
вимогами Кримінального процесуального кодексу України.
У зв’язку з цим, у ІV кварталі 2015 року проводилися перевірки суб’єктів
господарювання з обсягом доходу за попередній календарний рік понад 20 мільйонів
гривень.
Спільні заходи представників НКРЗІ, УДЦР та органів внутрішніх справ МВС
України (далі – спільні заходи), які були спрямовані на виявлення та припинення роботи
радіоелектронних засобів (далі – РЕЗ), які працюють без дозволів на експлуатацію (далі
– НДП) планувалися та проводилися з дозволу Кабінету Міністрів України (лист від
15.10.2014 № 35133/1/1-14) та відповідно до Інструкції про порядок взаємодії
Державної інспекції зв’язку, Українського державного центру радіочастот та органів
внутрішніх справ України з питань запобігання, виявлення та припинення порушень
законодавства в галузі зв’язку, яка затверджена рішенням НКРЗ від 10.06.2008 №
1065, наказом Міністерства внутрішніх справ України 10.06.2008 № 283 та
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10.07.2008 за № 630/15321. Спільні
заходи проводилися з метою припинення роботи РЕЗ, власників яких не встановлено.
Відносно підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців спільні
заходи не проводилися.
Всього протягом четвертого кварталу 2015 року проведено 13 перевірок
суб’єктів ринку телекомунікацій та користувачів РЧР України, а також взято участь у
проведенні 252 спільних заходів:
Вид заходу
Планові перевірки
Позапланові перевірки
Участь у проведенні спільних заходів

Суб'єкти перевірки/Кількість заходів
Суб’єктів ринку
Користувачів РЧР
телекомунікацій
України
6
1
5
1
252

За результатами проведених планових перевірок виявлено порушення вимог
законодавства в галузі зв’язку у 9 перевірках, що складає 69 % від загальної їх
кількості.
Порушення, які виявлено за результатами державного нагляду та участі у
проведенні спільних заходів:
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1. Законодавства у сфері телекомунікацій – 9, у тому числі:
Порушення вимог законодавства про телекомунікації
№

Вид порушень

Кількість
виявлених
порушень

Відсоток
виявлених
порушень, %

1.

Порушення правил надання та отримання телекомунікаційних
послуг

3

33

2.

Невиконання законних вимог НКРЗІ

1

11

1

11

2

23

1
1
9

11
11
100

3.
4.
5.
6.

Не повідомлення НКРЗІ про зміни даних, зазначених у заяві
про включення до реєстру операторів, провайдерів
телекомунікацій у встановлені законодавством строки
Порушення
умов
застосування
технічних
засобів
телекомунікацій
Порушення Положення про якість телекомунікаційних послуг
Порушення Порядку маршрутизації трафіка в ТМЗК

Всього:

2. Ліцензійних умов у сфері телекомунікацій – 7, у тому числі:
Порушення вимог ліцензійних умов у сфері телекомунікацій
№

1.

2.

3.
4.
5.

Вид порушень

Невиконання
обов’язків
операторів
і
провайдерів
телекомунікацій, визначених статтею 39 Закону України «Про
телекомунікації»
Недодержання вимог законодавства, державних та галузевих
стандартів, нормативно-правових актів та нормативнотехнічних документів, чинних у сфері телекомунікацій та
користування радіочастотним ресурсом України
Ненадання до НКРЗІ звітів та інформації відповідно до закону
Недотримання особливих умов ліцензій
Невиконання вимог метрологічного забезпечення у сфері
телекомунікацій

Всього:

Кількість
виявлених
порушень

Відсоток
виявлених
порушень, %

3

42,8

1

14,3

1

14,3

1

14,3

1

14,3

7

100

3. Законодавства про радіочастотний ресурс України - 180, у тому числі:
Недотримання вимог законодавства про радіочастотний ресурс України
Відсоток
виявлених
порушень,
%

№

Вид порушення

Кількість
виявлених
порушень

1.

Користування радіочастотним ресурсом без дозволів на
експлуатацію РЕЗ.

180

100

Всього:

180

100

3

4. Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України - 1, у
тому числі:
Недотримання вимог ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом
України
Відсоток
виявлених
порушень,
%

№

Вид порушення

Кількість
виявлених
порушень

1.

Недотримання термінів початку та повного освоєння
радіочастотного ресурсу за ліцензією відповідно до плану
освоєння радіочастотного ресурсу, який надавався суб’єктом
господарювання до заяви про видачу ліцензії на користування
радіочастотним ресурсом

1

100

Всього:

1

100

З метою вжиття заходів щодо усунення виявлених під час перевірок порушень
уповноваженими НКРЗІ посадовими особами суб’єктам ринку телекомунікацій було
надано 2 приписи про усунення порушень законодавства про телекомунікації.
На підставі результатів проведених заходів державного нагляду НКРЗІ були
прийняті рішення:
- про винесення 1 розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов у
сфері телекомунікацій;
- про анулювання 1 ліцензії на користування РЧР України;
- про анулювання 15 дозволів на експлуатацію РЕЗ.
За результатами заходів державного нагляду та участі у проведенні спільних
заходів, з метою усунення виявлених порушень законодавства про телекомунікації та
правопорушень
щодо
користування
радіочастотним
ресурсом
України
уповноваженими НКРЗІ посадовими особами до суб'єктів ринку телекомунікацій та
користувачів РЧР застосовувались санкції адміністративного впливу. Всього складено
47 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень відповідно до Кодексу
України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП):
Виявлені порушення, за які передбачена
відповідальність згідно КУпАП
Порушення умов і правил, що регламентують
діяльність у сфері телекомунікацій та користування
радіочастотним ресурсом України, передбачену
ліцензіями, дозволами
Порушення правил реалізації, експлуатації РЕЗ та
ВП, а також користування радіочастотним ресурсом
України
Порушення порядку та умов надання послуг зв’язку
в мережах загального користування
Використання технічних засобів та обладнання, що
застосовуються в мережах зв'язку загального
користування, без документа про підтвердження
відповідності
Невиконання законних вимог НКРЗІ
Всього

Стаття
КУпАП

Кількість
протоколів

Відсоток
%

145

6

13

146

37

79

148-2

2

4

148-4

1

2

188-7

1
47

2
100

4

Уповноваженими НКРЗІ посадовими особами за результатами розгляду справ за
складеними протоколами про адміністративні правопорушення (статті 145, 148-2, 148-4,
188-7 КУпАП) винесено 8 постанов про накладення на посадових осіб суб’єктів ринку
телекомунікацій адміністративних стягнень у вигляді штрафів на загальну суму 12240 грн.
а також 2 постанови про закриття справи (звільнення від адміністративної
відповідальності за малозначністю з оголошенням усного зауваження).
В результаті застосування уповноваженими НКРЗІ посадовими особами
адміністративних стягнень (штрафів) у четвертому кварталі 2015 року до Державного
бюджету України надійшло 14790 грн. (у тому числі оплата по винесених постановах
за попередні періоди).
За результатами розгляду 30 справ про адміністративні правопорушення за
статтею 146 КУпАП судами призначено адміністративні стягнення у вигляді штрафів на
загальну суму 14440 грн. та прийнято рішення про конфіскацію 8 РЕЗ.
Результати участі у проведенні спільних заходів з метою припинення роботи
незаконно діючих РЕЗ:
Результативність
Кількість РЕЗ НДП, по яким проведено заходи щодо припинення їх
роботи
Припинено роботу РЕЗ НДП
Складено протоколів про адміністративні правопорушення

Кількість
252
175
37

