НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ
ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО
ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ
ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Презентація Звіту
про роботу Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у
сфері зв'язку та інформатизації за
2018 рік

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ
ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

СУБ’ЄКТИ РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Кількість операторів, провайдерів телекомунікацій
станом на 31.12.2018

Динаміка кількості операторів, провайдерів
телекомунікацій за 2016-2018 роки

Всього: 6 449 операторів, провайдерів телекомунікацій
6 449
5 709

6 011

2 824

2 256

2 581

3 453

3 430

3 625

2016

2017

2018

2 824
44%
3 625
56%

Операторів телекомунікацій
Провайдерів телекомунікацій

Джерело: За даними Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

Операторів телекомунікацій

Провайдерів телекомунікацій

Сторінка 2

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ
ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

СТАН РОЗВИТКУ РИНКІВ ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ
Структура доходів від надання послуг зв'язку
за 2018 р., млн грн

Динаміка доходів від надання послуг зв’язку за видами
послуг за 2016-2018 рр., млн грн

Загальний обсяг - 61 976 млн грн

61 976
56 214

53 446

56 475
91,1%

5 501
5 086

4 650

48 796

5,2 %

51 128

10,2 %

56 475

5 501
8,9%
2016

2017

2018

Телекомунікаційні послуги
Поштові та кур'єрські послуги

від телекомунікаційних послуг
від послуг поштового зв'язку та кур'єрських послуг

Структура доходів від надання телекомунікаційних послуг
за 2018 р., млн грн
Фіксований телефонний зв'язок

34 978
61,9%

Рухомий (мобільний) зв'язок
Фіксований доступ до мережі Інтернет
Інші послуги (супутниковий зв'язок, трансляція теле- та
радіо- програм та їх тех. обслуговування тощо)
Джерело: Держстат, без ПДВ

8 136
14,4%

4 786
8,5%

8 575
15,2%

Сторінка 3

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ
ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

СТАН РОЗВИТКУ РИНКІВ ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ
ФІКСОВАНИЙ ТЕЛЕФОННИЙ ЗВ’ЯЗОК
Структура доходів від надання послуг фіксованого
телефонного зв’язку, млн грн та їх частка у 2018 році

Динаміка кількості абонентів фіксованого телефонного зв’язку,
тис. од.

Всього - 4 786 млн грн
8 445

2 997
62,6%

7 181
6 069

335
7,0%

1 454
30,4%
Міський

Сільський

Міжміський та міжнародний

2016

2017

2018

Основними тенденціями розвитку фіксованого телефонного зв’язку у 2018 році були:

 заміщення послуг фіксованого телефонного зв’язку послугами рухомого (мобільного) зв’язку та дзвінками через мережу Інтернет з
широким використанням споживачами сервісів передачі голосу, відео, зображень, повідомлень з використанням Інтернету;
 зростання попиту з боку операторів телекомунікацій на впровадження конвергентних рішень взаємодії мереж фіксованого і
рухомого (мобільного) зв’язку для забезпечення безперервного надання споживачам послуг фіксованого телефонного зв’язку, в
тому числі загальнодоступних телекомунікаційних послуг.

Джерело: Держстат, без ПДВ

Сторінка 4

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ
ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

СТАН РОЗВИТКУ РИНКІВ ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ
РУХОМИЙ (МОБІЛЬНИЙ) ЗВ’ЯЗОК
Структура доходів від надання послуг рухомого
(мобільного) зв’язку, млн грн та їх частка у 2018 році

Динаміка доходів від надання послуг рухомого
(мобільного) зв’язку за 2016-2018 рр., млн грн
34 978

Всього: 34 978 млн грн

31 479

30 999
16 036
45,8%

14 664
16 637

20 421

14 664
41,9%

807

1,6%
807
2,3%
3 471

голосова телефонія
10,0%
доступ до мережі Інтернет
передача SMS, MMS повідомлень, контент-послуги
інші послуги (термінація і транзит трафіку, інші послуги, пов'язані з голосовим трафіком)

909

11,1%
16 036

955
6 798

10 328

2 825

3 605

3 471

2016

2017

2018

голосова телефонія
передача SMS, MMS повідомлень, контент-послуги
доступ до мережі Інтернет
інші послуги (термінація і транзит трафіку, інші послуги, пов'язані з голосовим трафіком)

Динаміка кількості активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого
(мобільного) зв'язку у 2016-2018 рр., тис. од.
56 898

56 133

54 007

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

Джерело: За даними операторів, провайдерів телекомунікацій, без ПДВ

Сторінка 5

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ
ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

СТАН РОЗВИТКУ РИНКІВ ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ
РУХОМИЙ (МОБІЛЬНИЙ) ЗВ’ЯЗОК
Голосовий трафік
Динаміка обсягів голосового трафіку операторів рухомого
(мобільного) зв’язку за 2016-2018 роки, млн хв.
241 336

Динаміка змін обсягів вихідного трафіку на мережі інших
операторів рухомого (мобільного) зв’язку, млн хв.
0,15 грн/хв

0,23 грн/хв

241 445
188 855

10 733

220 716

224 289

8 432

163 760

8 439
8 608

10 196
10 533

2016

12 544
12 551

2017

вихідний

6 512

2016

2018

вхідний

внутрішньомережевий

2017

2018

Інтернет послуги
Динаміка кількості активних ідентифікаційних телекомунікаційних
карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку, з яких було здійснено
доступ до мережі Інтернет, тис. од.
29 902

32 004

30 879

Динаміка обсягів Інтернет трафіку на мережах рухомого (мобільного)
зв’язку за 2016-2018 роки, PB (петабайт)
886,9
113,6

32 435
417,8

19 744

22 842

19 383

21 165

706,5
145,5

-

01.04.2018

-

01.07.2018

7 460

8 933

01.10.2018

01.01.2019

Всього (активних SIM,USIM, R-UIM), з них:

стандарту 4G

374,0

107,4
стандарту 3G

Джерело: За даними операторів, провайдерів телекомунікацій, без ПДВ

2016

2017

Загальний обсяг трафіку
з них обсяг Інтернет трафіку на мережах 3G

2018

з них обсяг Інтернет трафіку на мережах 4G

Сторінка 6

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ
ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

СТАН РОЗВИТКУ РИНКІВ ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ
РУХОМИЙ (МОБІЛЬНИЙ) ЗВ’ЯЗОК
Послуги з міжнародного роумінгу
Динаміка доходів від абонентів, що отримали послуги
міжнародного роумінгу на території іншої країни
за 2016-2018 рр., млн грн
1 221
1
072
989
556

Динаміка кількості абонентів, що отримали послуги з
міжнародного роумінгу рухомого (мобільного) зв’язку
та їх частка, за 2016-2018 рр., тис. осіб
10 971
7 651

8 359
44,4%

282

419

116
259

81
252

66
275

54,0%

332

320

324

46,0%

51,3%

2016

2017

2018

2016

2017

від абонентів за послуги передачі даних
від абонентів за вхідні дзвінки

від абонентів за вихідні SMS
від абонентів за вихідні дзвінки

48,7%

в країнах ЄС

55,6%

2018

в інших країнах

Основними тенденціями розвитку рухомого (мобільного) зв’язку у 2018 році були:
 подальше впровадження та розширення території покриття телекомунікаційних мереж 4G, за рахунок чого відбулось суттєве зростання
обсягу споживання Інтернет трафіку;
 зростання доходів операторів телекомунікацій від надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку, в яких найбільшу питому вагу вперше
склали доходи від надання послуг з доступу до мережі Інтернет;
 зменшення кількості абонентів рухомого (мобільного) зв’язку за рахунок відмови від використання абонентами декількох SIM-карток
різних операторів;
 зростання користування споживачами різноманітних месенджерів для передавання/приймання голосових викликів, аудіо, відео та
текстових повідомлень за допомогою мережі Інтернет;
 запровадження пакетів послуг з фіксованою платою, які передбачають надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку, у
тому числі фіксованої кількості хвилин, що входять до вартості пакету послуг із включенням до них послуг доступу до мережі Інтернет
та міжнародного телефонного зв’язку тощо.
Джерело: За даними операторів, провайдерів телекомунікацій, без ПДВ
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ
ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

СТАН РОЗВИТКУ РИНКІВ ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ
ПОСЛУГИ ФІКСОВАНОГО ДОСТУПУ ДО ІНТЕРНЕТУ
Доходи від надання послуг фіксованого Інтернету, млн грн
та їх частка у 2018 році

Динаміка кількості абонентів фіксованого ШСД за технологіями
підключення за 2016-2018 рр., тис. осіб

Всього - 8 136 млн грн

Всього - 5 288
2018

6 769
83,2%

1 846

1 640

719

620

430 33

Всього - 5 117
2017
194
2,4%

від фіксованого (проводового) ШСД

1 173
14,4%

від доступу до мережі Інтернет з використанням технологiй безпроводового доступу (Wi-Fi, WiMax,
супутникові канали зв'язку)
від інших послуг

2016

1 565

1 486

1 788
Всього - 5 012
1 958

738

601 393 32

666

562 319 21

Волоконно-оптичне підключення до будинку/оселі
Цифрова абонентська лінія (поверх телефонної лінії, ADSL, HDSL, VDSL та інші)
Модемне підключення до мереж кабельного телебачення
Локальна мережа (Ethernet To The Home)
Волоконно-оптичне підключення до розподільчої шафи
Інші підключення

Основними тенденціями розвитку послуг фіксованого доступу до Інтернету у 2018 році були:
 динамічне зростання ринку послуг ШСД, в тому числі за рахунок збільшення кількості нових підключень абонентів, зростання споживання
Інтернет трафіку та збільшення рівня доходів від надання послуг ШСД;
 зростання впливу розвитку цифрової інфраструктури на подолання цифрового розриву та збільшення переліку доступних на території
держави електронних послуг (e-Gov, e-Learning, e-Health, телемедицина тощо);
 збільшення обсягу наданих абонентам додаткових послуг та сервісів: ОТТ-сервісів, хмарних обчислень, антивірусного захисту тощо;
 збільшення кількості ліній фіксованого ШСД, які організовані з використанням волоконнооптичних технологій та радіотехнологій
безпроводового доступу (Wi-Fi), у порівнянні з кількістю мідних ліній, коаксіального кабелю, супутникових каналів.

Джерело: Держстат, без ПДВ

Сторінка 8

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ
ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ПІДГОТОВЛЕНІ З МЕТОЮ АДАПТАЦІЇ
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 Забезпечення послуг із перенесення номерів на мережах рухомого (мобільного) зв’язку:
 Визначено строки початку впровадження послуги, включаючи створення локальних баз даних;
 Встановлено тарифи на роботи (послуги), пов’язані з централізованим технічним адмініструванням перенесених абонентських номерів.
 Виконання Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»:

 Правила надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку;
 Методика визначення плати за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку.
 Встановлення механізму аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та процедури отримання звітності та інформації від операторів,
провайдерів телекомунікацій:
 Зміни до Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації;
 Затвердження Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з
істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг.
 Покращення якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку:
 План заходів щодо покращення якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку (розпорядження КМУ від 18.07.2018 №540-р.) Внесено зміни до:
o Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України;
o Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України.
 Удосконалення здійснення державного нагляду:
 Інструкція з оформлення в НКРЗІ матеріалів про адміністративні порушення;
 Порядок взаємодії НКРЗІ з Національною поліцією України;
 Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій та визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду (контролю) НКРЗІ.
 Тарифне регулювання:
 Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги;
 Граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв’язку;
 Зміни до тарифів на роботи (послуги) УДЦР, пов’язані з впровадженням цифрового стільникового радіозв’язку LTE-1800, LTE-2600.


Дерегуляція:
 Скасовано необхідність отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ в діапазоні 2400-2483,5 МГц;
 Запроваджено Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України.
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РЕГУЛЯТОРНІ ЗАХОДИ

31.01.2018

СМУГИ РАДІОЧАСТОТ

Тендер на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для
впровадження радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок ІМТ»
2510-2545 МГц
2565-2570 МГц
2630-2665 МГц
2685-2690 МГц

7

лотів

168 551 105 грн (7,4%)

підвищено на

Загальна вартість:
2 288 001 600 грн
Надійшло до
державного бюджету

06.03.2018

7 890 552 705 грн

СМУГИ РАДІОЧАСТОТ

Тендер на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для
впровадження радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок ІМТ»

6

лотів
1710-1785 МГц
1805-1880 МГц

підвищено на

1 459 000 000 грн (36,7%)

Загальна вартість:
3 975 000 000 грн
На початок 2019 року видано близько 11 тис. дозволів на експлуатацію РЕЗ для 4G/LTE, з них:
- понад 9,5 тис. дозволів в діапазоні 1800 МГц;
- близько 1,5 тис. дозволів в діапазоні 2600 МГц.
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ТА ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ:
 Ініціатива ЄС «Східне партнерство» як один з елементів євроінтеграційних процесів
•
Мережа регуляторних органів електронних комунікацій країн Східного партнерства (Мережа)
•
Панель з гармонізації цифрових ринків ініціативи ЄС “Східне партнерство”
 Проекти технічної допомоги ЄС
 Співпраця із секторальними міжнародними організаціями
•
Міжнародний союз електрозв’язку (МСЕ)
•
Європейська конференція адміністрацій зв’язку (СЕПТ)
 Двостороннє співробітництво з регуляторних та економічних питань

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ:
 Ініціатива ЄС «Східне партнерство»
Мережа регуляторних органів електронних комунікацій країн Східного партнерства (Мережа)
 Забезпечено виконання функцій Голови Мережі, включаючи організацію та проведення заходів відповідно до Плану роботи на 2018 рік
 Започатковано співпрацю Мережі зі Світовим Банком з питань розвитку широкосмугового зв’язку та розробки інфраструктурних карт
 Забезпечено підготовку та схвалення Протоколу про співробітництво Мережі
 Забезпечено участь у діяльності експертних робочих груп Мережі: SEWG та ВBEWG
 Забезпечено здійснення керівництва REWG
REWG у 2018 році:

 завершила роботу над Звітом за результатами проведення
Дослідження щодо гармонізації встановлення цін на міжнародний
роумінг та зниження тарифів на роумінг серед країн СхП та його
представлення заінтересованим сторонам у кожній із країн СхП

 підготувала проект дорожньої карти щодо зниження тарифів на послуги
роумінгу, реалізація якої має привести до укладання регіональної угоди з
питань роумінгу між країнами СхП до кінця 2020 року
 провела спеціальну зустріч з послами країн СхП в Литовський Республіці
з метою налагодження співробітництва на рівні дипломатичних відомств
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ
ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ:
 Ініціатива ЄС «Східне партнерство»
Панель з гармонізації цифрових ринків Ініціативи ЄС
«Східне партнерство»
 Участь у Десятому раунді неформального міністерського
діалогу Східного партнерства (прийнято рішення про розробку
дорожньої карту щодо зниження тарифів на послуги роумінгу
між країнами СхП)

 Проекти технічної допомоги ЄС
 Реалізовано три проекти ТАІЕХ за наступними тематиками:
- регулювання надання послуг поштового зв’язку
- регулювання щодо якості послуг зв’язку
- регулювання та управління у сфері ІКТ та розвитку послуг
інформаційного суспільства

 Співпраця
із
секторальними
міжнародними
організаціями
 Забезпечено участь у заходах МСЕ та СЕПТ, а також у 20-ій
Повноважній конференції МСЕ 2018 року
 Забезпечено відстоювання національних інтересів України на
міжнародній арені

 Двостороннє співробітництво з регуляторних та економічних
питань
 Укладено Меморандум про взаєморозуміння з Регуляторним
органом зв’язку Литовської Республіки (26.04.2018)
 Укладено Меморандум про взаєморозуміння з Офісом з питань
телекомунікацій Чеської Республіки (19.12.2018)

У рамках діяльності в МСЕ у 2018 році:

 В Оперативному Бюлетені МСЕ від 15.10.2018 № 1158 опубліковано повідомлення України із запереченням щодо присвоєння та використання
РФ телефонних кодів призначення «365» та «869» під кодом країни РФ «+7» для надання послуг на тимчасово окупованій території
України – АР Крим та м. Севастополь, а також звернення до всіх країн-членів МСЕ та їх операторів телекомунікацій щодо утримання від
маршрутизації в телекомунікаційних мережах вихідного/вхідного міжнародного трафіку, який може надходити в індексах номерів плану
нумерації РФ, що виділені останньою для використання на території АР Крим та м. Севастополь. Повідомлення України опубліковане разом із
заявою Генсекретаря МСЕ про підтримку суверенного права України регулювати сферу електрозв’язку у межах своїх міжнародно визнаних
кордонів.
 Взято участь у розробці відповідної заяви України, яка опублікована в офіційному документі 167-R «Заяви, зроблені у кінці Повноважної
конференції Міжнародного союзу електрозв’язку (Дубай, 2018)» і підтримана 33 країнами світу. Публікація заяви дала можливість вкотре
заявити перед світовою спільнотою про порушення РФ основних норм і принципів міжнародного права, а також про невизнання незаконного
використання частотного спектра і неправомірного застосування кодів нумерації РФ в межах незаконно окупованої території АР Крим.
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ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО
ПОДАННЯ ЗВІТІВ ПРО ЯКІСТЬ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ЗА 2018 РІК
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

* Станом на 25.03.2019
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТУ

22011400

22011700

22012200

Плата за видачу,
переоформлення,
продовження терміну дії
ліцензій на користування
радіочастотним ресурсом
України та видачу
дублікатів таких ліцензій

Плата за видачу,
переоформлення,
продовження терміну дії
ліцензії на здійснення
діяльності у сфері
телекомунікацій та
видачу копій і дублікатів
таких ліцензій

Плата за виділення
номерного ресурсу

8 055 745,1 тис. грн

13 472,5 тис. грн

127,5 тис. грн

8 069 345,1 тис. грн
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ
ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НКРЗІ НА 2019 РІК

 впровадження на телекомунікаційних мережах рухомого (мобільного) зв’язку України послуги із перенесення абонентських номерів та створення
необхідних організаційних та економічних умов для впровадження послуги на мережах фіксованого телефонного зв’язку;
 сприяння впровадженню новітніх технологій в Україні та ефективному використанню радіочастотного ресурсу України, в тому числі проведення
заходів щодо перерозподілу радіочастотного ресурсу в діапазонах 800-900 МГц для впровадження радіотехнологій (4G);

 забезпечення виконання заходів, пов’язаних з реалізацією інтеграції України до ЄС, зокрема в частині імплементації Угоди про асоціацію та Порядку
денного асоціації Україна-ЄС, а також участі у зовнішньополітичній ініціативі ЄС «Східне партнерство» з метою гармонізації та інтеграції до Єдиного
цифрового ринку ЄС;
 супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України «Про електронні комунікації» (реєстр. номер 3549-1 від 11.12.2015) та
«Про внесення змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс України»» щодо забезпечення впровадження нових радіотехнологій
(реєстр. номер 7181 від 05.10.2017), а також реалізація їх положень після прийняття;
 удосконалення державного регулювання шляхом встановлення економічно обґрунтованих тарифів, в тому числі на загальнодоступні телекомунікаційні
послуги, універсальні послуги поштового зв’язку та розрахункових такс за послуги пропуску трафіка;
 розробка висновків (пропозицій) для визначення рівня плати користувачами радіочастотного ресурсу за отримання ними нових ліцензій на
користування радіочастотним ресурсом України за результатами відповідної науково-дослідної роботи;
 забезпечення, в межах компетенції, виконання Плану заходів щодо підвищення якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 540-р та Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 615-р;
 створення умов для реалізації конвергентних рішень щодо спільного використання фрагментів мереж фіксованого і рухомого (мобільного) зв’язку;
 запровадження ризик-орієнтованого підходу до здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері телекомунікацій, приведення власних
нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності».
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ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

