
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 
до проекту рішення НКРЗІ «Про затвердження Змін до деяких рішень» 

 
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 

державного регулювання  
15.04.2014 №1206-VII прийнято Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття 
бізнесу», яким внесено зміни, зокрема до Господарського кодексу України, в 
частині не обов’язковості наявності у суб’єктів господарювання печаток.  

Разом з цим, в актах НКРЗ та НКРЗІ наявні норми якими закріплена 
вимога наявності відбитку печатки. 

 
2. Визначення цілі державного регулювання 
Метою прийняття проекту акта є приведення актів НКРЗ та НКРЗІ у 

відповідність до Закону України від 15.04.2014 №1206-VII «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття 
бізнесу». 

 
3. Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів 

досягнення зазначених цілей 
В якості альтернативи до запропонованого проекту регуляторного акта 

може бути розглянуто варіант, за яким регулювання питання, висвітленого в 
проекті регуляторного акта, залишити без змін. 

Не прийняття проекту рішення НКРЗІ «Про затвердження Змін до деяких 
рішень» в свою чергу призведе до суперечності нормативно-правових актів 
НКРЗ та НКРЗІ акту вищої юридичної сили. 

Прийняття регуляторного акта, забезпечить приведення у відповідність 
до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» актів НКРЗ та НКРЗІ. 

 
4. Опис механізму і заходів, які пропонується застосувати для 

розв’язання проблеми 
Для розв’язання вищезазначеної проблеми розроблено проект рішення 

НКРЗІ, який передбачає внесення змін до деяких рішень НКРЗ та НКРЗІ, що 
передбачають закріплення вимоги про засвідчення документів печаткою лише у 
разі її наявності у суб’єкта господарювання. 

Вказані зміни пропонується внести до таких нормативно-правових актів 
НКРЗ та НКРЗІ: 

Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, 
затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку 
України від 19.08.2005 №53, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 
20.10.2005 за №1237/11517 (зі змінами); 

Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних 
засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на 
території України в смугах радіочастот загального користування, 
затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку 
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України від 03.11.2005 №117, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28.12.2005 за №1574/11854 (у редакції рішення Національної комісії з 
питань регулювання зв’язку України від 10.11.2011 №637); 

Правил взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального 
користування, затверджених рішенням Національної комісії з питань 
регулювання зв’язку України від 08.12.2005 №155, зареєстрованих в 
Міністерстві юстиції України 27.01.2006 за №71/11945; 

Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з 
надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного 
обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв’язку, затверджених рішенням Національної 
комісії з питань регулювання зв’язку України від 26.01.2006 №179, 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.02.2006 за №145/12019 (зі 
змінами); 

Положення про державне регулювання номерного ресурсу 
телекомунікаційної мережі загального користування України, затвердженого 
рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 
01.06.2007 №769, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.06.2007 за 
№679/13946 (зі змінами); 

Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів 
та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації, затвердженому рішенням 
Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 26.07.2007 
№854, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.08.2007 за 
№930/14197; 

Положення про звітність на ринку телекомунікацій, затвердженого 
рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 
04.11.2008 №1189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2009 
за №59/16075; 

Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну 
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, затвердженому 
рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 
05.02.2009 №1338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.03.2009 
за №242/16258 (зі змінами); 

Порядку реалізації в Україні радіоелектронних засобів та 
випромінювальних пристроїв, затвердженого рішенням Національної комісії з 
питань регулювання зв'язку України від 05.02.2009 №1339, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 17.03.2009 за №243/16259 (зі змінами); 

Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з 
надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного 
обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв’язку: місцевого, міжміського, міжнародного, 
затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку 
України від 10.12.2009 №1789, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 
13.01.2010 за №19/17314; 

Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з 
надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням 
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безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом 
технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: 
місцевого, міжміського, міжнародного, затверджених рішенням Національної 
комісії з питань регулювання зв’язку України від 29.07.2010 №348, 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.08.2010 за №688/17983; 

Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з 
надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних 
мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та 
телемереж, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання 
зв’язку України 11.11.2010 №513, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 
України 30.11.2010 за №1200/18495; 

Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів 
на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, 
затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 01.11.2012 №559, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.01.2013 за №57/22589; 

Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з 
метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій, затвердженого 
рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
зв’язку та інформатизації від 30.07.2013 №487, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 19.08.2013 за №1426/23958; 

Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на 
користування радіочастотним ресурсом України, затвердженого рішенням 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації від 24.09.2013 №625, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 14.10.2013 за №1754/24286; 

Зразка заяви про видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері 
телекомунікацій, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 05.11.2013 №716, 
зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 22.11.2013 за №1994/24526. 
 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі 
прийняття регуляторного акта 

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується. 
Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта суб’єктами 

господарювання – висока.  
Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та 

фінансових витрат з Державного бюджету України. 
Прийняття нормативно-правового акта забезпечить відповідність актів 

НКРЗ та НКРЗІ нормам Закону України від 15.04.2014 №1206-VII «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку 
відкриття бізнесу». 

Нормативно-правовий акт відповідає принципам державної регуляторної 
політики. 

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не 
передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання. 
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6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта 
 Вигоди Витрати 

Держава, суб’єкти 
господарювання, 
громадяни 

Усунення невідповідності 
окремих положень актів НКРЗ та 
НКРЗІ Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення порядку 
відкриття бізнесу», що забезпечить, 
зокрема, належне виконання вимог 
вказаного Закону. 

Не 
передбачено 

 
7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта 
Строк дії регуляторного акта відповідає строку дії Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку 
відкриття бізнесу».  

 
8. Показники результативності регуляторного акта 
Показниками результативності після набрання чинності регуляторного 

акта є відсутність скарг та звернень суб’єктів господарювання щодо вимоги про 
наявність печатки.  

Збільшення та зменшення розміру надходжень до державного та місцевих 
бюджетів, пов’язаних з дією цього акта, не прогнозується. 

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень 
акта досить високий, усі суб’єкти стосовно основних положень регуляторного 
акта будуть поінформовані з огляду на його оприлюднення шляхом 
опублікування в офіційних друкованих виданнях. 

 
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності регуляторного акта 
Відстеження результативності даного регуляторного акта буде 

здійснюватись шляхом використання статистичних показників.  
Відстеження здійснюватиметься НКРЗІ шляхом проведення аналізу скарг 

та звернень суб’єктів господарювання. 
Проведення відстежень здійснюватиметься у такі строки: 
базового - до набрання чинності; 
повторного - через рік після набрання чинності; 
періодичних - раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів 

з повторного відстеження. 
 

Голова НКРЗІ               А.Семенченко 


