
Звіт  
про базове відстеження результативності рішення  

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
зв’язку та інформатизації від 25.02.2014 №116  «Про затвердження Переліку 
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації 
яких не потрібні дозволи на експлуатацію», зареєстроване в Міністерстві 

юстиції України 04.03. 2014  за № 345/25122 
 

1. Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності якого 
здійснюється 

 
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

зв’язку та інформатизації від 25.02.2014 № 116 «Про затвердження Переліку 
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не 
потрібні дозволи на експлуатацію», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 
04.03.2014 за № 345/25122 (далі – регуляторний акт). 

2. Назва виконавця заходів з відстеження  
         Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації (далі – НКРЗІ). 

3. Цілі прийняття акта 
Цілями прийняття регуляторного акта є:  

 - визначення переліку радіоелектронних засобів (далі – РЕЗ) та 
випромінювальних пристроїв (далі – ВП) відповідно до поточного стану розвитку 
радіотехнологій та підставі Національної таблиці розподілу смуг радіочастот 
України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 № 
1208, і Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815, експлуатація яких 
здійснюється на бездозвільній основі (без отримання дозволів на експлуатацію), та 
для яких через певні особливості розвитку технологій зв’язку, не потрібно 
здійснювати частотні присвоєння; 
 - удосконалення нормативно-правової бази у сфері користування 
радіочастотним ресурсом України, експлуатації РЕЗ та ВП на бездозвільній основі; 
 - підвищення рівня дотримання правил експлуатації РЕЗ та ВП на 
бездозвільній основі, в тому числі через встановлення заздалегідь визначеного 
переліку вимог, які можуть бути використані виробниками для особливостей 
конструювання та виробництва РЕЗ, які, як правило, перебувають в експлуатації 
користувачів, що не мають спеціальних знань; 
 - інтеграція законодавства України до відповідних актів законодавства 
Європейського Союзу. 

  
4. Строк виконання заходів з відстеження  
З 20.06.2014 по 01.07.2014. 
5. Тип відстеження 
Базове. 
6. Методи одержання результатів відстеження 

Для одержання результатів відстеження використовувався статистичний метод 
 



 2

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, 
а також способи одержання даних 

Результативність регуляторного акта відстежувалась на підставі аналізу 
звернень, запитів, повідомлень, пропозицій юридичних та фізичних осіб, органів з 
оцінки відповідності та результатів радіочастотного моніторингу. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
Якісними показниками результативності регуляторного акта є відсутність 

проблемних питань під час проведення радіочастотного моніторингу, а також 
зменшення кількості звернень щодо надання роз’яснень до нього. Кількісні 
показники не визначені. 

9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей 

Прийняття регуляторного акта дозволило, зокрема,: 
- визначити перелік РЕЗ та ВП, експлуатація яких здійснюється на 

бездозвільній основі (без отримання дозволів на експлуатацію), та для яких через 
певні особливості розвитку технологій зв’язку, не потрібно здійснювати частотні 
присвоєння; 

 - удосконалити нормативно-правовову базу у сфері користування 
радіочастотним ресурсом України, експлуатації РЕЗ та ВП на бездозвільній основі; 

- підвищити рівень дотримання правил експлуатації РЕЗ та ВП на 
бездозвільній основі, в тому числі через встановлення заздалегідь визначеного 
переліку вимог, які можуть бути використані виробниками для особливостей 
конструювання та виробництва РЕЗ, які, як правило, перебувають в експлуатації 
користувачів, що не мають спеціальних знань. 

 
Звіт про відстеження результативності підготовлено Департаментом регулювання 
та ліцензування НКРЗІ (03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 3, тел. 569-71-07). 
 
 
 
Голова Національної комісії,  
що здійснює державне регулювання у 
сфері зв’язку та інформатизації 

А. Семенченко

«___» ______________ 2014 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 


