Інформація щодо результатів державного нагляду
в галузі зв’язку за І квартал 2021 року
(станом на 31.03.2021)
Результати проведених заходів державного нагляду
за дотриманням законодавства у сферах телекомунікацій та
користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах
радіочастот загального користування
У відповідності до вимог пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України та інших законів України щодо підтримки платників податків на
період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», постанови Кабінету
Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та
запровадження обмежувальних протиепідемічних
заходів з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» у І кварталі 2021 року
планові перевірки суб’єктів ринку телекомунікацій та користувачів
радіочастотного ресурсу України уповноваженими Національною комісією,
що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі –
НКРЗІ) посадовими особами не проводились.
У зв’язку з цим у I кварталі 2021 року не проведено 2 планові
перевірки суб’єктів ринку телекомунікацій та 2 планові перевірки
користувачів радіочастотного ресурсу України, які сплановано відповідно до
рішень НКРЗІ від 24.11.2020 № 456 «Про затвердження річного плану
здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2021 рік» та від
08.12.2020 № 482 «Про затвердження Плану перевірок користувачів
радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального
користування на перший квартал 2021 року». План перевірок користувачів
радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального
користування на перший квартал 2021 року скасовано рішенням НКРЗІ від
16.03.2021 № 103.
Протягом І кварталу 2021 року проведено 15 позапланових перевірок
суб’єктів ринку телекомунікацій та 12 позапланових перевірок користувачів
радіочастотного ресурсу України. Позапланові перевірки проводилися за
рішеннями НКРЗІ, прийнятими на підставі неподання суб’єктами
господарювання
документів
обов’язкової
звітності,
на
підставі
обґрунтованих звернень фізичних осіб про порушення суб’єктом
господарювання їх законних прав, письмових звернень про порушення
законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері
користування радіочастотним ресурсом України, а також з метою перевірки
виконання розпоряджень чи приписів про усунення виявлених порушень, з
метою перевірки дотримання користувачем радіочастотного ресурсу
встановленого терміну початку користування радіочастотного ресурсу України.
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№
1.

2.
3.
4.

№
1.
2.
3.

Підстави для проведення позапланової перевірки користувачів
радіочастотного ресурсу України
Письмові звернення про порушення законодавства, стандартів та інших
нормативних документів у сфері користування радіочастотним ресурсом
України (УДЦР).
Перевірка виконання розпоряджень чи приписів про усунення виявлених
порушень.
Перевірка дотримання користувачем радіочастотного ресурсу встановленого
терміну початку користування радіочастотного ресурсу України.
- Письмові звернення про порушення законодавства, стандартів та інших
нормативних документів у сфері користування радіочастотним ресурсом
України (УДЦР);
- Перевірка виконання розпоряджень чи приписів про усунення виявлених
порушень.

Кількість
перевірок
4

Підстави для проведення позапланової перевірки суб’єктів ринку
телекомунікацій України
Обґрунтовані звернення фізичних осіб про порушення суб’єктом
господарювання їх законних прав.
Неподання суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності за два
звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень
про причини, що перешкоджали поданню таких документів.
- Обґрунтовані звернення фізичних осіб про порушення суб’єктом
господарювання їх законних прав;
- Неподання суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності за два
звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень
про причини, що перешкоджали поданню таких документів.

Кількість
перевірок
6

5
1
2

8

1

З метою виявлення та припинення порушень законодавства в галузі
зв'язку та відповідно до Порядку взаємодії Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, з Національною
поліцією України, який затверджений рішенням Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від
27.02.2018 № 117, наказом Міністерства внутрішніх справ України 27.02.2018
№ 147 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.03.2018 за №
325/31777, уповноваженими НКРЗІ посадовими особами взято участь у
проведенні 52 заходів з виявлення та припинення порушення законодавства в
галузі зв’язку, які були спрямовані на виявлення та припинення роботи
радіоелектронних засобів (далі – РЕЗ) та/або випромінювальних пристроїв (далі
– ВП), що працюють без дозволів на експлуатацію (далі – НДП), та власники
яких не встановлені.
Види заходів
Планові перевірки
Позапланові перевірки
Участь у проведенні заходів з виявлення та припинення
порушення законодавства в галузі зв’язку
Кількість
протоколів
про
адміністративні
правопорушення, складених за результатами заходів
державного нагляду та за результатами участі у
проведенні заходів з виявлення та припинення порушення
законодавства в галузі зв’язку

Суб'єкти перевірки/Кількість заходів
Суб’єкти ринку
Користувачі РЧР
телекомунікацій
України
0
0
15
12
52

21

3

За результатами проведених перевірок у 19 перевірках виявлено
порушення вимог законодавства в галузі зв’язку, що складає 70 % від
загальної їх кількості.
Порушення вимог законодавства, які виявлено за результатами
державного нагляду:
1. Законодавства про РЧР України – 5, у тому числі:
Порушення вимог законодавства про радіочастотний ресурс України
№

Види порушень

Кількість
виявлених
порушень

Відсоток
виявлених
порушень,
%

1.

Здійснення експлуатації РЕЗ без відповідних дозволів на
експлуатацію

2

40

2.

Невиконання законних вимог НКРЗІ

3

60

Всього:

5

100

2. Ліцензійних умов користування РЧР України - 5, у тому числі:
Порушення вимог ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України
№

1.
2.
3.
4.

Види порушень
Невиконання розпорядження про усунення порушень умов
ліцензії
Здійснення експлуатації РЕЗ без відповідних дозволів на
експлуатацію
Здійснення експлуатації РЕЗ з порушенням умов дозволів на
експлуатацію
Не дотримання термінів початку освоєння радіочастотного
ресурсу, визначеного ліцензією
Всього:

Кількість
виявлених
порушень

Відсоток
виявлених
порушень,
%

1

20

2

40

1

20

1

20

5

100

3. Законодавства у сфері телекомунікацій – 12, у тому числі:
Порушення вимог законодавства у сфері телекомунікацій
№

1.

2.

3.

Види порушень
Продовження здійснення діяльності у сфері телекомунікацій
без подання повідомлення про зміну відомостей, що
зазначаються
у
реєстрі
операторів,
провайдерів
телекомунікацій
Порушення
встановлених
рівнів
показників
якості
(перевищення нормованого часу усунення пошкоджень
телекомунікаційної мережі та відновлення доступу до послуг
зі встановленими значеннями показників якості)
Порушення подання ЦОВЗ та національній комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та
інформатизації, звітів та інформації в обсягах, порядку і
строки, визначені законодавством
Всього:

Кількість
виявлених
порушень

Відсоток
виявлених
порушень,
%

1

8,3

2

16,7

9
12

75,0

100

4

З метою вжиття заходів щодо усунення виявлених під час перевірок
порушень, уповноваженими НКРЗІ посадовими особами видано 2 приписи
про усунення порушень законодавства про телекомунікації та 3 приписи про
усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України, 4
розпорядження про усунення порушень умов ліцензії на користування
радіочастотним ресурсом України.
На підставі матеріалів про результати проведення заходів державного
нагляду НКРЗІ було прийнято рішення про анулювання 1 ліцензії на
користування радіочастотним ресурсом України, 7 дозволів на експлуатацію
РЕЗ.
За результатами заходів державного нагляду, а також участі у заходах з
виявлення та припинення порушення законодавства в галузі зв’язку,
уповноваженими НКРЗІ посадовими особами до суб'єктів ринку
телекомунікацій
та
користувачів
РЧР
застосовувались
санкції
адміністративного впливу. Всього складено 21 протокол 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
Невиконання законних вимог НКРЗІ
Всього

Стаття
КУпАП

Кількість
протоколів

Відсоток
%

145

10

47,7

146

9

42,9

188-7

2
21

9,4
100

Уповноваженими НКРЗІ посадовими особами у І кварталі 2021 року за
результатами розгляду 7 справ за складеними протоколами про адміністративні
правопорушення (статті 145, 188-7 КУпАП) винесено 7 постанов, у тому числі 6
постанов про накладення адміністративних стягнень у вигляді штрафів на
загальну суму 52 394 грн, 1 постанову про закриття справи з оголошенням
усного зауваження. До Державного бюджету надійшло 43 724 грн.
За результатами розгляду 13 справ про адміністративні правопорушення
за статтею 146 КУпАП (у тому числі, направлених у попередніх періодах)
судами призначено адміністративні стягнення у вигляді штрафів на загальну
суму 4 420 грн. Також, судами прийнято 2 рішення про закриття справ у
зв’язку з відсутністю складу правопорушення, та 3 рішення про закриття справ
у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративних стягнень.
Результати участі у проведенні заходів з виявлення та припинення
порушення законодавства в галузі зв’язку:
Результативність
Кількість РЕЗ НДП, по яким проведено заходи щодо припинення їх
роботи
Припинено роботу РЕЗ НДП
Кількість РЕЗ, роботу яких не зафіксовано
Складено протоколів про адміністративні правопорушення

Кількість
52
11
15
1

5

З метою приведення діяльності суб'єктів ринку телекомунікацій та
користувачів РЧР України до вимог законодавства, суб’єктам
господарювання направлялися листи щодо усунення виявлених порушень, а
також, при наявності підстав, інформація направлялася до ДП УДЦР та
Генерального штабу Збройних сил України. Всього у І кварталі 2021 року
направлено 102 листа, з них:
суб’єктам господарювання – 50;
Генеральний штаб Збройних сил України – 2;
ДП УДЦР – 48;
СБУ - 2.

