Презентація звіту
Про роботу Національної комісії, що
здійснює держ авне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації за
2020 рік

НКРЗІ виконано пріоритетні завдання на 2020 рік

Забезпечено заходи на виконання :
✓ Указів Президента України: від 17.05.2019 № 242/2019 «Про забезпечення умов для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого
покоління» та від 08.07.2019 № 497 «Про деякі заходи з покращення доступу до мобільного Інтернету»;
✓ розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1272-р «Про затвердження плану заходів щодо створення умов розвитку мобільного
широкосмугового доступу»
Вжито заходи :
✓ з реалізації 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 законодавства та інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС;
✓ з подальшої гармонізації доступного в Україні радіочастотного ресурсу із відповідними рішеннями Європейської Комісії, прийнятими згідно з Рішенням
Європейського Парламенту і Ради № 676/2002/ЄС;
✓ сприяння впровадженню новітніх технологій в Україні та ефективному використанню радіочастотного ресурсу, у тому числі виконання заходів щодо
впровадження радіотехнології ІМТ (4G) у низьких діапазонах радіочастот, контроль за виконанням прийнятих рішень;
✓ покращення якості телекомунікаційних послуг, що надаються споживачам та підготовка до розгортання національної системи моніторингу якості
телекомунікаційних послуг;
✓ з організаційним забезпеченням поетапного переходу мереж фіксованого зв’язку до процедури встановлення внутрішньозонових з’єднань з використанням
семизначних зонових номерів для впровадження послуги ППН в межах відповідних зон нумерації;
✓ з організаційним забезпеченням конвергенції мереж фіксованого та рухомого (мобільного) зв’язку
Виконано завдання:
✓ із супроводження в Верховній Раді України проекту Закону України «Про електронні комунікації»;
✓ 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;
✓ удосконалення порядку електронної взаємодії з операторами, провайдерами телекомунікацій під час замовлення та отримання адміністративних послуг з
метою забезпечення прозорості, відкритості діяльності НКРЗІ та доступності таких послуг;
✓ застосування ризик-орієнтованого підходу до здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері телекомунікацій;
✓ удосконалення електронної взаємодії з операторами, провайдерами телекомунікацій під час надання ними звітності в електронній формі на офіційному
вебсайті НКРЗІ за допомогою відповідних програмних засобів з накладанням кваліфікованого електронного підпису з метою спрощення процедури
надання звітності до НКРЗІ та закріплення принципу «єдиного вікна» під час надання звітності до національного регулятора;
✓ спрощення для споживачів механізму надання ППН на мережах рухомого (мобільного) зв'язку
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СТАН РОЗВИТКУ РИНКІВ ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ
Структура доходів від надання послуг
зв'язку за 2020 р., млн грн
Загальний обсяг - 78 958 млн грн

Структура доходів від надання
телекомунікаційних послуг за 2020 рік, млн
грн
Загальний обсяг - 73 688 млн грн

5 270
6,7%

4 485
8 390 6,1%
11,4%
від телекомунікаційних послуг
73 688
93,3%

від послуг поштового зв'язку

Динаміка доходів від надання
телекомунікаційних послуг
за 2018-2020 рр., млн грн
73 688

Фіксований телефонний
зв'язок

66 422

56
56 475

Рухомий (мобільний) зв'язок
13 870
18,8%
46 943
63,7%

Фіксований доступ до мережі
Інтернет
Послуги з надання в
користування каналів,
об'єктів інфраструктури тощо

2018*

2019

2020

* за даними Державної служби статистики України

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Основні тенденції:
розширення покриття території України телекомунікаційними мережами рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління (4G) із застосуванням радіотехнології
«Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» у смугах радіочастот 1800 МГц та 2600 МГц;
проведення рефармінгу та початок розгортання мереж 4G у смузі радіочастот 900 МГц операторами мобільного зв’язку для надання сучасних телекомунікаційних
послуг в сільській місцевості та на автошляхах України;
збільшення обсягів послуг та кількості користувачів доступу до мережі Інтернет;
збільшення кількості користувачів сучасних електронних сервісів, насамперед у сферах адміністративних послуг, електронної комерції, медицини, освіти (e-Gov, еКвиток, bank-ID, mobile-ID, GooglePay, ApplePay, e-Health тощо);
зростання попиту споживачів на послуги міжмашинної взаємодії (machine-to-machine, M2M) та послуги Інтернету речей (Internet of Things, IoT), що є затребуваними
серед таких підприємств, як банки, охоронні служби, підприємства ЖКГ, транспортні та логістичні компанії;
продовження здійснення заходів з побудови Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України для забезпечення
підготовки та використання телекомунікаційних мереж України в умовах надзвичайного та воєнного стану.

СТАН РОЗВИТКУ РИНКІВ ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ
ФІКСОВАНИЙ ТЕЛЕФОННИЙ ЗВ’ЯЗОК
Структура доходів від надання послуг
фіксованого телефонного зв'язку у
2020р., млн грн
Загальний обсяг - 4 485 млн грн
місцевого телефонного
зв’язку

555
12,4%

Динаміка доходів від надання
послуг фіксованого телефонного
зв’язку за 2018-2020 рр., млн грн
8 774

84
584
1,9% 13,0%

2 328
51,9%

8 445
7 181

4 786
6 069

міжміського телефонного
зв’язку
934
20,8%

Кількість абонентів фіксованого телефонного
зв'язку (фіксована телефонна лінія), тис. од.

4 606
4 178

міжнародного
телефонного зв’язку

4 485

3 314

від надання інших послуг
фіксованого телефоного
зв’язку
доходи від надання
послуг пропуску трафіку
31.12.2018*

31.12.2019

31.12.2020

2015*

2016*

2017*

2018*

2019

2020

* за даними Державної служби статистики України

▪
▪
▪
▪

Основні тенденції:
розвиток та широке розповсюдження послуг рухомого (мобільного) зв’язку, що призводить до заміни ними традиційних послуг фіксованого телефонного зв’язку;
значна кількість випадків пошкодження мідних кабелів телекомунікаційних мереж операторів фіксованого зв’язку, що призводить до тривалої відсутності зв’язку у
споживачів та, як наслідок, веде до зменшення попиту населення на послуги фіксованого телефонного зв’язку.
наближення вартості послуг фіксованого телефонного зв’язку до вартості послуг рухомого (мобільного) зв’язку, що впливає на збільшення попиту споживачів на
послуги рухомого (мобільного) зв’язку.
тенденція до зменшення попиту споживачів на послуги фіксованого телефонного зв’язку, які надаються за допомогою таксофонів, призвела до припинення в 2020
році надання таких послуг оператором телекомунікацій ПАТ «Укртелеком».
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СТАН РОЗВИТКУ РИНКІВ ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ
РУХОМИЙ (МОБІЛЬНИЙ) ЗВ’ЯЗОК
Динаміка доходів від надання
послуг рухомого (мобільного)
зв’язку за 2018-2020 рр., млн
грн

Структура доходів від надання послуг рухомого
(мобільного) зв’язку, млн грн та їх частка у 2020 році
Загальний обсяг - 46 943 млн грн
2 681
5,7%
725
1,5%

Доходи в ід надання послуг передачі даних, у
т.ч. доступу до мережі Інтернет

1 457
3,2%

Доходи в ід надання послуг голосов ої
телефонії, спожив ачам

46 943
31
479

41 868
8 507

34 978

8 646

14 664

5 405
1 450
1 366

Доходи в ід надання послуг пропуску трафіку

5 439
11,6%
Доходи в ід надання послуг міжнародного
роумінгу, спожив ачам

8 507
18,1%

28 134
59,9%

Доходи в ід надання послуг передачі SMS-,
MMS-пов ідомлень, спожив ачам

інші послуги (перенесення номерів , послуги
національного роумінгу та інші послуги)

▪

▪
▪
▪

54 007

54 843

53 978

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

5 439
725
2 681

807

23 750

28 134

16 036
3 471

2 701

2018
2019
голосова телефонія

▪

Динаміка кількості активних
ідентифікаційних
телекомунікаційних карток
мережі рухомого (мобільного)
зв’язку у 2018-2020 рр., тис.од.

2 182
2020

Основні тенденції:
ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» продовжували виконання заходів, спрямованих на розширення покриття території України мережами 4G
у смугах радіочастот 1800 МГц та 2600 МГц.;
операторами рухомого (мобільного) зв’язку були отримані ліцензії на впровадження нової радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» у смузі
радіочастот 900 МГц, що дозволило розпочати розгортання мереж 4G у визначеній смузі;
покриття території України мережами 4G було значно розширене, що сприяло збільшенню кількості споживачів, які змогли отримувати послуги широкосмугового
доступу до мережі Інтернет;
скорочення телекомунікаційних мереж операторів рухомого (мобільного) зв’язку ТОВ «Інтертелеком» та ТОВ «ТриМоб»;
зменшилися в половину доходи від надання послуг міжнародного роумінгу споживачам у порівнянні з 2019 роком, відповідно в структурі доходів зменшилася їх
частка на 1,9 відсоткових пунктів. Така ситуація, в першу чергу, пов'язана через обмежувальні заходи, які запроваджують держави на пересування Сторінка
громадян,6
карантин, заборону авіаперевезень у зв'язку із поширенням пандемії, спричиненої короновірусною інфекцією COVID-19.

СТАН РОЗВИТКУ РИНКІВ ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ
РУХОМИЙ (МОБІЛЬНИЙ) ЗВ’ЯЗОК
Динаміка обсягів голосового трафіку
операторів рухомого (мобільного)
зв’язку за 2018-2020 рр., млн хв.
0,15 грн/хв

32 082

32 639

33 842

34 689

34 813

33 179

35 031

35 524

19 697

18 041

18 233

17 852

16 603

16 661

18 870

19 436

0,12 грн/хв

241

188 855

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

183 648

197 115

9 621
31.03.2019

163 760

155 984

10 700

12 403

30.06.2019

30.09.2019

15 375

16 631

31.12.2019

31.03.2020

30.06.2020

Всього (активних SIM,USIM, R-UIM)

162 728

17 027

14 601

стандарту 3G

30.09.2020

16 160

31.12.2020

стандарту 4G

Динаміка кількості активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі
рухомого (мобільного) зв’язку за послугою М2М у 2019 - 2020 рр., тис. од.
25 095

27 664

34 388

2 209

2 316

2 419

2 596

2 671

2 702

2 837

2 939

31.03.2019

30.06.2019

30.09.2019

31.12.2019

31.03.2020

30.06.2020

30.09.2020

31.12.2020

2018
2019
2020
міжоператорський
внутрішньомережевий

▪

Основні тенденції:
збільшення обсягів міжоператорського трафіку на мережах операторів рухомого (мобільного) зв’язку, чинником якого стало зменшення розмірів розрахункових такс
за послуги термінації рухомого (мобільного) трафіку на мережах операторів телекомунікацій з ІРП, що надало економічне підґрунтя запропонувати споживачам
більш привабливі роздрібні тарифні плани;

▪

покриття території України мережами 4G було значно розширене, що сприяло збільшенню кількості споживачів, які змогли отримувати послуги широкосмугового
доступу до мережі Інтернет стандарту 4G;

▪

збільшилась кількість операторів рухомого (мобільного) зв’язку, які започаткували надання телекомунікаційних послуг з використанням нового типу
ідентифікаційних телекомунікаційних карток eSIM., продовжується процес поступового збільшення кількості споживачів послуг міжмашинної взаємодії (machine-toСторінка 7
machine, M2M) та послуг Інтернету речей (Internet of Things, IoT), що сприяє подальшому розвитку мереж IoT.

СТАН РОЗВИТКУ РИНКІВ ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ
ПОСЛУГИ ФІКСОВАНОГО ДОСТУПУ ДО ІНТЕРНЕТУ
Доходи від надання послуг фіксованого доступу до
мережі Інтернет у 2020 р., млн грн
Загальний обсяг доходів - 13 870 млн грн
29
0,2% 111
0,8%
250
1,8%

з використанням ліній
зв’язку на швидкості не
менше ніж 256 Кбіт/с
з використанням
технологій радіодоступу

13 480
97,2%

Кількість ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет у
2018-2020, тис. од.
7 769

7 265

241 445

6092

6168

1 173

1 601

6 159

31.12.2018*
31.12.2019
Кількість ліній (точок) фіксованого доступу до мережі Інтернет

з використанням
технологій супутникового
зв’язку
від інших послуг

Розподіл ліній фіксованого Інтернет в розрізі швидкості доступу, %
4%

15%

17%

76%

78%

9%
31.12.2019

5%
31.12.2020

66%

4%
26%
31.12.2018*

* за даними Державної служби статистики України

31.12.2020
Міська місцевість Сільська місцевість

без вказ. швидкості
зі швидкістю від 10 Мбіт/с до 100 Мбіт/с

зі швидкістю від 2 Мбіт/с до 10 Мбіт/с
зі швидкістю від 100 Мбіт/с

Основними тенденціями розвитку послуг фіксованого доступу до Інтернету у 2020 році були:
▪ з метою запобігання поширення COVID-19 на території України, у 2020 році значна кількість підприємств перейшли до режиму віддаленої роботи, що потребувало
забезпечення стабільного доступу до ШСД в домашніх умовах та сприяло значному зростанню обсягів споживання Інтернет-трафіку;
▪ вищезазначена тенденція позитивно вплинула на рівень доходів, отриманих операторами, провайдерами від надання послуг фіксованого доступу до мережі інтернет
у 2020 році.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ПІДГОТОВЛЕНІ З МЕТОЮ АДАПТАЦІЇ
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
внесено зміни до:
Створення умов розвитку
мобільного ШСД та
покращення якості послуг
рухомого (мобільного)
зв'язку

Встановлення механізму
визначення та аналізу
ринків певних
телекомунікаційних послуг

Удосконалення здійснення
державного нагляду

- Положення про якість телекомунікаційних послуг з метою врегулювання питання забезпечення споживачів телекомунікаційних послуг
інформацією щодо встановлених операторами, провайдерами телекомунікацій в публічних договорах про надання телекомунікаційних
послуг доступу до Інтернету значень швидкостей передавання та приймання даних;.
- Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і
випромінювальних пристроїв у рамках реалізації принципів державної політики цифрового розвитку щодо адміністративного
спрощення через застосування цифрових технологій та удосконалення процедурних питань під час надання висновків щодо ЕМС та
дозволів на експлуатацію РЗ та ВП нових радіотехнологій;
- Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію
радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою з метою актуалізації і приведення у відповідність до Плану використання
радіочастотного ресурсу України;
- Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування на виконання
Плану заходів щодо створення умов розвитку мобільного широкосмугового доступу

Затверджено Порядок визначення ринків певних телекомунікаційних послуг з метою встановлення організаційних засад та процедури
визначення ринків певних телекомунікаційних послуг, на яких попереднє регулювання може бути виправдане.
Затверджено уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду
(контролю) щодо дотримання суб'єктом ринку телекомунікацій вимог законодавства у сфері телекомунікацій з метою удосконалення
механізмів проведення планових та позапланових перевірок, додержання принципів об’єктивності та неупередженості здійснення
державного нагляду (контролю) у сфері телекомунікацій.

Тарифне регулювання

Внесено зміни до:
- Порядку регулювання тарифів на роботи (послуги) УДЦР з метою удосконалення процедурних питань перегляду діючих тарифів на
роботи (послуги) УДЦР, пов’язані з централізованим технічним адмініструванням ППН шляхом встановлення підстав для їх перегляду;
- Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою
перевагою на ринках послуг пропуску трафіку з метою захисту прав споживачів при отриманні телекомунікаційних послуг в частині, що
стосується вільного доступу до телекомунікаційних послуг та вибору виду та кількості телекомунікаційних послуг

Публічність та відкритість

- затверджено Порядок користування інформаційно-аналітичною системою НКРЗІ;
- затверджено Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації» з метою належної організації та проведення особистого прийому громадян;
- прийнято рішення НКРЗІ про виконання у НКРЗІ Закону України «Про доступ до публічної інформації» з метою врегулювання питання
розміру граничних витрат на виготовлення цифрових копій документів.

Сторінка 9

ВЖИТІ РЕГУЛЯТОРНІ ЗАХОДИ НА РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Впровадження сучасних
телекомунікаційних технологій рухомого
(мобільного) зв’язку

❑ Заходи, спрямовані на заохочення мобільних операторів
здійснювати впровадження технології LTE у діапазонах
радіочастот 800/900 МГц з метою
повсюдного
отримання
громадянами
України
переваг
та
можливостей цифрового світу

❑ Погоджено проекти постанов КМУ«Про внесення змін
Текст
до Плану використання радіочастотного ресурсу
України” та “Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 200» з метою
внесення змін до розмірів плати за видачу ліцензій на
користування РЧР
❑ Підтримано Орієнтовний план
виконання заходів рефармінгу)

(дорожню

карту

❑ Прийнято низку рішень НКРЗІ щодо перерозподілу між
операторами телекомунікацій РЧР України

Тарифне регулювання

Аналіз ринків телекомунікацій

❑ Внесено Зміни до Тарифів на роботи (послуги)
УДЦР з метою забезпечення впровадження
нових радіотехнологій в мережах рухом ого
(мобільного) зв’язку третього та четвертого
поколінь, надання широкосмугового доступу до
Інтернету, отримання повсюдно громадянами
України переваг та можливостей цифрових
технологій

❑ Проведено аналіз ринку послуг транзиту
трафіку у фіксованій ТМЗК, ПАТ
«Укртелеком» визначено оператором з ІРП

❑ Внесено зміни до Розрахункових такс за послуги
пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж
операторів телекомунікацій з ІРП в частині
зменшення розрахункових такс за послуги
термінації міжміського телефонного трафіку на
телефонних мережах рухомого (мобільного)
зв’язку ТМЗК та послуги термінації рухомого
(мобільного)
телефонного
трафіку
на
телефонних мережах рухомого (мобільного)
зв’язку ТМЗК з 0,12 до 0,08 грн/хв.

❑ Проведено аналіз 6 роздрібних ринків та
одного оптового

❑ Ринки
телекомунікаційних
послуг
місцевого та/або послуг м іжм іського
фіксованого
зв’язку, що
надаються
споживачам
(фізичним,
юридичним
особам) визначено конкурентними
❑ На ринках доступу до фіксованої ТМЗК
для споживачів (фізичних, юридичних
осіб) визначено операторів з ІРП на
регіональному рівні

РОЗПОДІЛ І ВИКОРИСТАННЯ РАДІОЧАСТОТНОГО РЕСУРСУ
Указ Президента України «Про деякі
заходи з покращення доступу до
мобільного Інтернету»
Плану заходів щодо створення умов
розвитку мобільного
широкосмугового доступу

Орієнтовний план (дорожня
карта виконання заходів
рефармінгу)

Станом на лютий 2021 року операторами вже отримано дозволи
на експлуатацію радіоелектронних засобів для забезпечення
покриття 4G в діапазоні 900 МГц у 2423 населених пунктах
України, зокрема: ПрАТ «Київстар» - у 999 населених пунктах;
ПрАТ «ВФ Україна» - у 821 населених пунктах; ТОВ «лайфселл» 523 у населених пунктах".

Покриття території України 4G в діапазоні 900

Текст

❑ Рішеннями НКРЗІ задоволено заяви
ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна»,
ТОВ «лайфселл», ТОВ «Інтернаціональні
телекомунікації» щодо перерозподілу між
ними РЧР, визначеного в чинних ліцензіях, з
метою оптимізації його використання та
отримання ліцензій на додаткову смугу
радіочастот та дострокового впровадження
нової
радіотехнології
«Міжнародний
рухомий (мобільний) зв’язок IMT» (4G) у
діапазонах 800-900 МГц.

❑ ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна»,
ТОВ «лайфселл» видано ліцензії на право
користування
радіотехнологією
«Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок
IMT» (4G) у діапазоні радіочастот 900 МГц

❑ Виконано
рефармінг
спектру
діапазонів
800/900
МГц,
що
дозволило
впровадити
радіотехнологію LTE (4G) у так
званих
«низьких
діапазонах
радіочастот» (нижче 1 ГГц)

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ТА ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ:
❑ Європейська інтеграція
•
Ініціатива ЄС «Східне партнерство» (в тому числі EaPeReg та HDM-панель)
•
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 та вивчення іноземного досвіду

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ:
❑ Ініціатива ЄС «Східне партнерство»
✓ НКРЗІ (Україну) обрано Головою EaPeReg у 2021 році
✓ Реалізація проекту EU4Digital “Підтримка цифрової економіки та
суспільства у Східному партнерстві”. Пріоритетний напрям “Правила надання телекомунікаційних послуг”, представлений
EaPeReg і включає чотири тематики:
- посилення незалежності телеком регулятора – спільно з експертами
здійснено оцінку рівня незалежності НРО;
- розвиток ШСЗ – з експертами Світового банку забезпечено підготовку
2-х звітів;
- радіоспектральна політика – підготовлено проект RSA та відповідної
Дорожньої карти ;
- міжнародний роумінг – підготовлено проект RRA, запущено
внутрішньодержавну процедуру погодження.
✓ Забезпечено участь у діяльності експертних робочих груп EaPeReg:
SEWG, IRB EWG та REWG.
✓ Забезпечено здійснення керівництва REWG (в т.ч. у рамках
реалізації тематики “Міжнародний роумінг” проекту EU4Digital)

✓ Взято участь у 5-му засідання Панелі HDM, у ході якого
представлено та обговорено проекти RRA та RSA, а також питання
ключових напрямків співробітництва ЄС з країнами-учасницями СхП
після 2020 року
✓ Взято участь у засіданні Наглядового комітету проекту EU4Digital, у
ході якого офіційно стартувало нове дослідження, що дозволить
вивчити можливість створення “спільного роумінгового простору” між
країнами-партнерами СхП та державами-членами ЄС, а також НКРЗІ
було представлено оцінку реалізації та ключових досягнень проекту
✓ Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міжнародним
союзом електрозв’язку (МСЕ) та EaPeReg про співробітництво на
високому рівні у галузі інформаційно-комунікаційних технологій
✓ У рамках діяльності EaPeReg, відбувся Регіональний семінар ТАІЕХ
щодо
інструментів
та
програм
для
широкосмугового
картографування

Сторінка 12

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ:
❑ Співпраця із міжнародними організаціями
✓ Забезпечено участь у заходах МСЕ та СЕПТ
✓ Забезпечено відстоювання національних інтересів України на міжнародній
арені

❑ Проекти технічної допомоги ЄС
✓ Продовжено реалізацію проекту Twinning “Посилення регуляторної
спроможності НКРЗІ, у сфері доступу до ринку та системи моніторингу
якості послуг”
✓ Стартував проект технічної допомоги “Підтримка ЄС для Плану розвитку
широкосмугового зв’язку в Україні”, який реалізується в рамках програми
“Підтримка ЄС для електронного управління та цифрової економіки в
Україні”

❑ Двостороннє співробітництво
✓ НКРЗІ бере участь у переговорному процесі (в частині
надання телекомунікаційних послуг) з питань:
- укладення Угоди про політичне співробітництво, вільну
торгівлю та партнерство між Україною та Сполученим
Королівством Великої Британії і Північної Ірландії;
- укладення Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та
Урядом Турецької Республіки,
- вступу Республіки Білорусь та Республіки Узбекистан до
Світової організації торгівлі.
✓ Вивчався досвід держав-членів ЄС та країн СхП стосовно
окремих питань щодо вивільнення смуг частот, політики та
тендерних процедур у рамках імплементації 4G/5G тощо.

У рамках діяльності в МСЕ:

✓ Представники НКРЗІ долучалися до роботи МСЕ та СЕПТ, в тому числі з метою підготовки до Всесвітньої конференції радіозв’язку 2023 року МСЕ
(ВКР-23), шляхом участі у наступних заходах: Форум регіонального розвитку для Європи (RDF-EUR) МСЕ (травень); Регіональний семінар МСЕ
для країн Європи та СНД з питань управління спектром та радіомовлення (липень); “Digital World 2020” МСЕ (травень); Глобальний симпозіум
регуляторів МСЕ (вересень); Перше засідання Цільової групи 6/1 МСЕ (вересень); 97-ме засідання Робочої групи з питань управління спектром
СЕПТ (вересень); Регіональний форум МСЕ на тему: “Стратегії, політика та імплементація 5G” (жовтень); Всесвітній семінар МСЕ з радіозв'язку
2020 року (ВСР-20) (листопад); Регіональний регуляторний форум МСЕ для Європи з питань регуляторної підтримки цифрової трансформації
(листопад-грудень); 2-ге засідання Робочої групи СЕПТ з питань підготовки до ВКР-23 (грудень).

Сторінка 13

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НКРЗІ

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

➢

РЕФОРМА державної служби.
В НКРЗІ впроваджено новації

➢

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ НR. Кадрові
процеси
переведено
в
електронний формат

➢

Забезпечено
безперебійне
виконання НКРЗІ своїх функцій
в умовах КАРАНТИНУ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАДХОДЖЕНЬ ДО
БЮДЖЕТУ

➢ Фактичні надходження коштів
до державного бюджету 766 760,8 тис. грн., в т. ч.:
плата
за
видачу,
переоформлення, продовження
терміну
дії
ліцензій
на
користування РЧР та видачу
дублікатів таких ліцензій –
762 801,2 тис. грн.
- плата за виділення номерного
ресурсу – 3 959,6 тис. грн.

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І КОНТРОЛЬ

➢ Загальний документообіг НКРЗІ
склав 62 775 документа, в т. ч:
- Президент України та Офіс Президента України – 17;
- КМУ – 244;
- Верховна Рада України – 98;
- Народні депутати – 14;
- запити на отримання публічної
інформації – 68;
- органи виконавчої влади – 848;
- суб’єкти господарювання та
оператори телекомунікацій – 35
675;
- інша кореспонденція – 6 320

ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ДЛЯ
ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
НКРЗІ

➢ Створено
та
запроваджено
оприлюднення
в
тестовому
режимі на офіційному вебсайті
НКРЗІ нової вебкарти, на якій
забезпечується
інтерактивне
відображення
даних
щодо
можливості отримання послуг
проводового та безпроводового
доступу до Інтернету за різними
технологіями
➢ Запроваджено у використання
технології
відеоконференцзв’язку, зокрема,
для проведення засідань НКРЗІ
у дистанційному режимі
➢ Забезпечено ведення прямих
трансляцій засідань НКРЗІ на
офіційному каналі НКРЗІ в
YouTube

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО
ПОДАННЯ ЗВІТІВ ПРО ЯКІСТЬ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ЗА 2020 РІК ТА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
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Вінницька

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ
ОПЕРАТОРІВ, ПРОВАЙДЕРІВ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ, ЯКІ
НАДАЛИ ЗВІТИ ЗА 2020 РІК 1935
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постачальників
телекомунікаційних послуг
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67
Миколаїв ська

Регіони середньої та нижчої
щільності з постачальниками
телекомунікаційних послуг

ФІКСОВАНИЙ ДОСТУП ДО
ІНТЕРНЕТУ

Луганська

Черкаська

27
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Дотримання всіма
операторами встановлених
рівнів якості

Сумська
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РУХОМИЙ (МОБІЛЬНИЙ) ЗВ’ЯЗОК
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8%
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Херсонська

Запорізька

ФІКСОВАНИЙ ТЕЛЕФОННИЙ ЗВ’ЯЗОК

АР Крим

17
244

- Кількість операторів та провайдерів, які
задекларували діяльність на території даної
області України
фіксований
фіксований
телефонний зв’язок
доступ до Інтернету

8% операторів та провайдерів
(117) зазначили окремі
показники якості, рівні яких є
нижчі за граничні норми

АР Крим

88%

12%

12 % операторів
телекомунікацій (16) зазначили
окремі показники якості, рівні
яких є нижчі за граничні норми

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НКРЗІ НА 2021 РІК
На 2021 рік визначено наступні пріоритетні завдання НКРЗІ:
❑ забезпечення виконання заходів, пов’язаних з реалізацією розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 1189-р «Про
затвердження Плану заходів щодо підвищення якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку на 2020 – 2022 роки» з метою підвищення
ефективності роботи щодо моніторингу якості телекомунікаційних послуг та вимірювання параметрів якості телекомунікаційних послуг, захист
прав споживачів телекомунікаційних послуг;
❑ сприяння впровадженню новітніх радіотехнологій в Україні та ефективному використанню радіочастотного ресурсу, виконання заходів щодо
впровадження радіотехнології ІМТ (4G, 5G) у перспективних діапазонах радіочастот, контроль за виконанням прийнятих рішень;
❑ проведення заходів щодо підвищення якості телекомунікаційних послуг, які надаються споживачам, та своєчасне інформування споживачів
щодо показників якості послуг, які надаються операторами телекомунікацій;
❑ 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
законодавства та інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС;
❑ проведення заходів з гармонізації доступного РЧР України із відповідними рішеннями Європейської Комісії, прийнятими згідно з Рішенням
Європейського Парламенту і Ради № 676/2002/ЄС;
❑ 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;
❑ спрощення для споживачів телекомунікаційних послуг механізму надання ППН на мережах рухомого (мобільного) зв'язку, що спрямоване на
реалізацію їх законних прав на вільний вибір оператора телекомунікацій;
❑ організаційне забезпечення реалізації конвергентних рішень з використанням мереж фіксованого та рухомого (мобільного) зв’язку;

❑ активізація профілактичної роботи щодо недопущення порушень законодавства в сфері телекомунікацій, проведення аналізу та, за
необхідності, заходів державного нагляду щодо виконання операторами рухомого (мобільного) зв’язку ліцензійних умов при впровадженні
технології 3G в діапазоні 2100 МГц;
❑ реалізація положень Закону України «Про електронні комунікації», прийнятого Верховною Радою України з метою імплементації положень
Директиви (ЄС) 2018/1972 Європейського парламенту і ради від 11.12.2018 «Про запровадження Європейського кодексу електронних
комунікацій».
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Текст

ТекстП о к р и т я 4 G ,
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Покритя4G, 2020рік

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
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