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План діяльності з підготовки  

НКЕК проектів регуляторних актів Кабінету Міністрів України на 2023 рік 

№ 

п/п 

Вид та назва проекту акта Ціль прийняття Строки 

підготовки 

Підрозділ, 

відповідальний 

за розроблення 

1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

розміри плати за видачу, переоформлення, 

продовження строку дії ліцензії на користування 

радіочастотним спектром» 

Виконання пункту 10 частини першої статті 5 

Закону України «Про електронні комунікації» та 

статті 4 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у 

сферах електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та надання послуг 

поштового зв’язку». 

 

І квартал Департамент 

радіочастотного 

спектра  

 

Департамент  

правового  

забезпечення 

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

внесення змін до Порядку користування 

радіочастотним спектром для потреб 

дипломатичних представництв, консульських 

установ іноземних держав, представництв 

міжнародних організацій в Україні та 

військових формувань іноземних держав, що 

тимчасово перебувають на території України, а 

також для потреб іноземних юридичних осіб під 

час здійснення ними висвітлення спортивних, 

культурних та інших заходів в Україні» 

 

 

 

 

Надання можливості отримання спеціальних 

експлуатаційних документів для радіообладнання 

Представництву Організації Об’єднаних Націй 

(ООН) в Україні з метою організації та виконання 

заходів з надання гуманітарної допомоги. 

 

 

 

 

 

 

 

І квартал Департамент 

радіочастотного 

спектра  

 

Департамент  

правового  

забезпечення 
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3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Правил надання 

доступу до інфраструктури кабельної каналізації 

електронних комунікаційних мереж» 

Виконання вимог статті 34 Закону України «Про 

електронні комунікації», підпункту «к»  частини 

четвертої статті 4 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та надання послуг 

поштового зв’язку» та статей 5 і 10 Закону 

України «Про доступ до об’єктів будівництва, 

транспорту, електроенергетики з метою розвитку 

електронних комунікаційних мереж». 

ІІ-ІІІ квартал 

 

Департамент 

електронних 

комунікацій 

 

Департамент  

правового  

забезпечення 

 

 

 

Директор Департаменту правового забезпечення                                                                                                            Євген БАКІРОВ  

 


