СИСТЕМА

ЕЛЕКТРОННОЇ
ЗВІТНОСТІ НКРЗІ

ЗАГАЛЬНІ

ФАКТИ ПРО ЗБІР ЗВІТНОСТІ В

Звітність подається в паперовій
реєстрацією в канцелярії НКРЗІ.

формі з

НКРЗІ

відповідною

Після реєстрації звітність передається до відділу звітності, де
вона «в ручну» обробляється і вноситься в базу MS Excel.
За один період подання звітності до НКРЗІ надходить ~ 2500
звітів за однією формою.
Сьогодні діє 2 форми звітів:


1-К (піврічна форма / річна)



2-А (річна форма)

СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОЇ ЗВІТНОСТІ
(НКРЗІ-СЕЗ)
На засіданні НКРЗІ 05 квітня 2016 року затверджено Порядок
надання
операторами,
провайдерами
телекомунікацій
звітності та інформації.
В Апараті НКРЗІ була розроблена Система електронної
звітності (НКРЗІ-СЕЗ).
Переваги НКРЗІ-СЕЗ
o для учасників ринку - спрощення процедури
подання звітності та інформації операторами,
провайдерами телекомунікацій в електронній
формі
на
офіційному
сайті
НКРЗІ
з
використанням ЕЦП;
o для НКРЗІ створення НКРЗІ-СЕЗ - це можливість
автоматизованого збору, обробки та аналізу
даних про діяльність операторів і провайдерів
телекомунікацій, а також скорочення обсягів
паперових звітів.

ДОСТУП ДО НКРЗІ-СЕЗ
Система
електронної
звітності
буде
розміщена
на
офіційному веб-порталі НКРЗІ в розділі «Операторам,
провайдерам».

УВАГА! Система працює в тестовому режимі!
Основною задачею на сьогодні є отримання
пропозицій та зауважень до роботи НКРЗІ-СЕЗ від
суб’єктів господарювання.

Особливості роботи НКРЗІ-СЕЗ
На сьогодні НКРЗІ-СЕЗ має низку
«захищеного» облікового запису:
•

•

•

особливостей

для

створення

зареєструватися
в
НКРЗІ-СЕЗ
можуть
тільки
ті
суб'єкти
господарювання, які внесені до Реєстру операторів, провайдерів
телекомунікацій;
звіт подається тільки уповноваженою на це особою, з використанням
особистого ЕЦП такої особи;
передбачено надання згоди на обробку персональних даних.

Після реєстрації користувач отримує доступ до особистого кабінету
користувача, в якому він має можливість:
•

доповнити / змінити дані профілю користувача та профілю
організації;

•

перевірити статус всіх раніше поданих звітів;

•

побачити кінцеві терміни подання звітності в поточному році;

•

заповнити, підписати і подати в НКРЗІ звіти за затвердженими
формами.

ПОЧАТОК

РОБОТИ В

НКРЗІ-СЕЗ

Початковий екран Системи має вигляд:

Умовою роботи в Системі є реєстрація користувача – представника
суб’єкта господарювання. Операція проводиться один раз з метою
однозначного
підтвердження
прав
на
подання
звітності
представником суб’єкта господарювання.

ОСОБЛИВОСТІ

РЕЄСТРАЦІЇ В

НКРЗІ-СЕЗ

Зареєструватися в НКРЗІ-СЕЗ мають змогу виключно
оператори, провайдери телекомунікацій, які включені до
Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій НКРЗІ.

Після ідентифікації
суб’єкта господарювання у Реєстрі
операторів, провайдерів телекомунікацій НКРЗІ необхідно
заповнити інформацію про респондента – уповноважену особу.
Уповноважена особа при реєстрації має ввести свої персональні
дані, зокрема, прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер
облікової картки платника податків тощо, та надати згоду на їх
обробку.

ОСОБЛИВОСТІ

РЕЄСТРАЦІЇ В

НКРЗІ-СЕЗ

Для завершення процесу реєстрації необхідно підтвердити введені
дані, натиснувши кнопку «Підписати та зареєструватись». На екрані
з’явиться вікно, де буде запропоновано завантажити особистий ключ
підпису.

Довідково: електронний цифровий підпис (ЕЦП) — вид електронного підпису,
отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних
даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу
підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписанта. ЕЦП накладається за
допомогою особистого (приватного) ключа та перевіряється за допомогою відкритого
ключа.

ОСОБЛИВОСТІ

РЕЄСТРАЦІЇ В

НКРЗІ-СЕЗ

У разі правильного заповнення всіх полів, НРКЗІ-СЕЗ повідомить
про успішну реєстрацію.
Логін та пароль для входу в НКРЗІ-СЕЗ , а також Згода на
обробку персональних даних, будуть надіслані на вказаний при
реєстрації e-mail.

ОСОБИСТИЙ

КАБІНЕТ КОРИСТУВАЧА В

НКРЗІ-СЕЗ

При реєстрації та першому вході в Систему, НКРЗІ-СЕЗ
вимагатиме оновлення/заповнення всіх даних, що стосуються
профілю вашого суб’єкта господарювання.

ОСОБИСТИЙ

КАБІНЕТ КОРИСТУВАЧА В

НКРЗІ-СЕЗ

В Особистому кабінеті користувача НКРЗІ-СЕЗ доступні вкладки
«Профіль» та «Звітність».
Вкладка «Профіль» має розділи:
- дані організації;
- дані користувача;
- зміна пароля.

Загальний вигляд особистого кабінету Користувача

ПОДАННЯ

ЗВІТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ

НКРЗІ-СЕЗ

В особистому кабінеті користувача у вкладці «Звітність» можна обрати форму
звітності для заповнення та подання.
Звіти будуть з’являтися в особистому кабінеті, коли буде наставати термін
подання звітності.
Блоки показників та перелік даних для заповнення відповідають показникам, що
містяться у формах звітності, затверджених рішенням НКРЗІ від 05.04.2016 №180,
проте їх візуальне відображення в Системі різниться з паперовою формою.
Форма звітності № 1-К (піврічна) «Про
основні показники діяльності оператора,
провайдера телекомунікацій»

Форма звітності № 2-А (річна) «Розподіл
технічних засобів телекомунікацій за
адміністративно-територіальними одиницями»

ПОДАННЯ

ЗВІТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ

НКРЗІ-СЕЗ

В НКРЗІ-СЕЗ передбачені підказки щодо заповнення показників.

Подання звітів за допомогою НКРЗІ-СЕЗ

Інструкції щодо заповнення
форм звітності відображені в
НКРЗІ-СЕЗ у вигляді підказки
«?».
Крім
того,
у
звітах,
представлених в НКРЗІ-СЕЗ,
недоступні
для
заповнення
підсумкові
рядки,
вони
обраховуються автоматично та
відображаються при перегляді
звіту у форматі .pdf.

Поданим до НКРЗІ
вважається звіт тільки зі
статусом
«Підтверджено»!

Після заповнення показників НКРЗІ-СЕЗ пропонує зберегти, переглянути або підписати звіт.
Збережений звіт буде зберігатися як чернетка в особистому кабінеті користувача до його підписання.

ПОДАННЯ

ЗВІТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ

НКРЗІ-СЕЗ

При натисканні кнопки «переглянути
звіт» в Системі формується звіт у
форматі .pdf, який можна зберегти та
роздрукувати.
Звіт
у
форматі
.pdf
повністю
ідентичний
затвердженим
формам
звітності.
Ви матимете змогу його роздрукувати,
а електронну копію підписати за
допомогою ЕЦП.
Підписаний ЕЦП звіт автоматично
направляється адміністратору НКРЗІСЕЗ для підтвердження.
Поданим до НКРЗІ вважається звіт
тільки зі статусом «Підтверджено»!

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА НКРЗІ-СЕЗ
Для спрощення роботи із НКРЗІ-СЕЗ розроблено проект Інструкції
Користувача НКРЗІ-СЕЗ, в якій детально описано як працювати з кожною
функцією НКРЗІ-СЕЗ, а також типові помилки, які можуть бути допущені в
процесі роботи та шляхи їх усунення.
Проект Інструкції користувача НКРЗІ-СЕЗ розміщено в розділі «Операторам,
провайдерам>>Система електронної звітності» на офіційному веб-порталі
НКРЗІ (доступно для завантаження).
Інструкція Користувача НКРЗІ-СЕЗ має наступну структуру:

1. Терміни та визначення
2. Технічні вимоги для роботи в НКРЗІ-СЕЗ
2.1. Вимоги до операційної системи
2.2. Вимоги до браузерів системи
2.3. Перелік сумісних ЦСК
3. Початок роботи в Системі
3.1. Початок роботи
3.2. ідентифікація суб’єкта господарювання/користувача
3.3. Ідентифікація уповноваженої особи
3.4. Завершення реєстрації
4. Авторизація
4.1. Вхід в систему
4.2. Відновлення паролю
5. Робота з Особистим кабінетом Користувача
5.1. Робота з вкладкою «Профіль»
5.1.1. Дані суб’єкта господарювання/Основні дані
5.1.2. Дані суб’єкта господарювання/Ліцензії
5.1.3. Дані користувача
5.1.4. Зміна пароля
5.2. Робота із вкладкою «Звітність»
5.2.1. Вибір звіту
5.2.2. Заповнення звіту
6. Контакти інформаційних адміністраторів

Запрошуємо до участі у тестуванні
НКРЗІ-СЕЗ!
В НКРЗІ-СЕЗ просимо пройти реєстрацію та подати звіт за
формою №1-К за І півріччя 2017 року.
Звертаємо увагу, що звіти, подані за допомогою НКРЗІ-СЕЗ в
тестовому режимі, не вважаються поданими без надсилання
паперової копії з підписом та печаткою!

Свої пропозиції та зауваження просимо надсилати на електронну адресу:
zvit@nkrzi.gov.ua (з темою листа: «НКРЗІ-СЕЗ»)

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

СПОДІВАЄМОСЯ на ВАШУ
ПІДТРИМКУ та
СПІВПРАЦЮ!

