
Звіт 
про повторне відстеження результативності рішення Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації від 18.04.2013 № 227 “Про затвердження Положення про 
порядок формування простору ідентифікаційних кодів об’єктів 

Українського сегменту  
світового простору ідентифікаторів об’єктів”, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 15.08.2013 за № 1403/23935. 
 

 
1. Вид та назва регуляторного акту:  

Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері зв’язку та інформатизації  від 18.04.2013 № 227 “Про затвердження 
Положення про порядок формування простору ідентифікаційних кодів 
об’єктів Українського сегменту світового простору ідентифікаторів об’єктів”, 
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.08.2013 за № 1403/23935. 

 
 

2. Назва виконавця заходів з відстеження:  
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

зв’язку та інформатизації (далі - НКРЗІ). 
 

3. Цілі прийняття актів: 
Регуляторний акт розроблено на виконання пункту 2 статті 18 Закону 

України “Про телекомунікації”, підпунктів 28, 29, 38 пункту 4 Положення 
про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері 
зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України 
від 23.11.2011 №1067/2011, Наказу Міністерства юстиції України, 
Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
України від 20.08.2012 № 1236/5/453 “Про затвердження вимог до форматів, 
структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного 
цифрового підпису”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
20.08.2012 за № 1398/21710. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 
З 26.05.2014 до 30.06.2014.  
 

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне) 
          Повторне. 
 

6. Методи одержання результатів відстеження:  
Повторне відстеження результативності відбувалось на основі аналізу 

статистичних даних за період з 26 травня 2014 року по 30 червня 2014 року, а 
саме: 



− кількості суб’єктів господарювання, що звернулися до 
Національної реєструючої організації (далі – НРО) з клопотанням про видачу 
ідентифікатора об’єкту;  

− кількості наданих ідентифікаторів об’єктів;  
− обсяг коштів, витрачених суб’єктами господарювання для 

отримання ідентифікаторів об’єктів; 
− тривалості часу, витраченого заявниками на отримання 

ідентифікаторів об’єктів. 
 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 
результативність, способи одержання даних: 

Матеріали, що подаються заявниками в НРО для отримання 
ідентифікаторів об’єктів. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності актів: 
 

За рішенням робочої групи ISO/IEC JTC 1/SC 6, на підставі звернень 
Державної адміністрації зв’язку України (№ 8917/9-02-21 від 01.10.2010 
року) та Державного комітету України з питань технічного регулювання та 
споживчої політики (№ 9523-8-4/13 від 24.09.2010 року) Національною 
реєструючою організацією  ідентифікаторів об'єктів в Україні (далі – НРО) 
був призначений Державний університет інформаційно-телекомунікаційних 
технологій (далі – ДУІКТ). 

На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 
року № 509-р на базі ДУІКТА сформований Державний університет 
телекомунікацій, який не має повноважень з реєстрації ідентифікаторів 
об’єктів.  

За відсутністю НРО усі кількісні показники результативності акта в 
2013 – 2014 роках дорівнювали нулю.  

Відповідно до пункту 4.3. розділу IV Управління Українським 
сегментом світового простору ідентифікаторів об'єктів Положення про 
порядок формування простору ідентифікаційних кодів об’єктів Українського 
сегмента світового простору ідентифікаторів об’єктів затвердженого 
рішенням НКРЗІ від 18.04. 2013 № 227 та зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 15.08.2013 за № 1403/23935 національні реєструючи 
організації визначають Центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку, 
який виконує функції Адміністрації зв'язку та радіочастот України, спільно з 
центральним органом виконавчої влади, основним завданням якого, зокрема, 
є формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері 
стандартизації, які представляють Україну в міжнародних та регіональних 
організаціях із стандартизації. 

 



9. Оцінка результатів реалізації регуляторних актів та ступеня 
досягнення визначених цілей: 

Регуляторний акт не був реалізований, визначені цілі не було досягнуто 
через відсутність жодної національної реєструючої організації, яка мала 
здійснювати реєстрацію ідентифікаторів об’єктів.   

Звіт про відстеження результативності підготовлено Департаментом 
координації загальнодержавних проектів з інформатизації НКРЗІ  (03110,  
м. Київ, вул. Солом’янська, 3, тел. 569-71-13). 

 
Голова Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у 
сфері зв’язку та інформатизації 

 
 

А. Семенченко
 

09 липня 2014  року 

 


