
ЗВІТ 
про базове відстеження результативності рішення Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 
24.12.2013 № 848 “Про внесення змін до Порядку проведення експертизи 

при досудовому врегулюванні спору”, зареєстроване в Міністерстві юстиції 
України 13.01.2014 за № 36/24813 

 
1. Вид та назва регуляторного акта:  
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

зв’язку та інформатизації від 24.12.2013 № 848 “Про внесення змін до Порядку 
проведення експертизи при досудовому врегулюванні спору”, зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 13.01.2014 за № 36/24813 (далі – рішення НКРЗІ). 

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

інформатизації (далі - НКРЗІ). 
 
3. Цілі прийняття акта: 
Удосконалення механізму досудового врегулювання спорів між 

операторами телекомунікацій при взаємоз’єднанні телекомунікаційних мереж, 
наданні послуги пропуску трафіка, послуги національного роумінгу, перенесення 
абонентських номерів та використання персональних номерів. 

 
4. Строк виконання заходів з відстеження 
З 01.12.2013 до 30.01.2014.  
 
5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне) 
Базове. 
 
6. Методи одержання результатів відстеження:  
Для одержання результатів відстеження використовувався статистичний 

метод відстеження. 
 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, способи одержання даних: 
Результати громадського обговорення проекту нормативно-правового акта 

та аналіз кількості звернень суб’єктів ринку телекомунікацій. 
 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта: 
Результативність рішення НКРЗІ визначається такими кількісними та 

якісними показниками: 
1. Надходження до Державного бюджету України, Пенсійного фонду та 

фондів соціального захисту. 
Дія регуляторного акта не передбачає видатків з державного та місцевих 

бюджетів, не передбачається створення державних цільових фондів, пов’язаних з 
дією акта.  
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Проте передбачається збільшення надходжень до державного бюджету, в 
зв’язку зі збільшенням обсягів залучення ресурсів мереж операторів 
телекомунікацій різних форм власності з урахуванням потреб національної 
безпеки та оборони держави.  

2. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 
поширюється дія регуляторного акта. 

Прийнятий регуляторний акт регулює відносини між усіма операторами 
телекомунікацій, які мають намір укласти або уклали договір про взаємоз’єднання 
власних телекомунікаційних мереж, надають послуги пропуску трафіка, послуги 
національного роумінгу, перенесення абонентських номерів та використання 
персональних номерів. 

3. Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або 
фізичними особами, на яких поширюється дія акта. 

Для впровадження вимог такого регуляторного акта не потрібно додаткових 
витрат, оскільки здійснюватиметься в межах повноважень НКРЗІ, а у разі 
призначення експертизи, розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами 
господарювання пов’язаними з виконанням вимог акта, будуть дорівнювати оплаті 
експертній організації за послуги проведення експертизи, та складатимуть 10-14 
тис. гривень, що значно менше вартості створення точки взаємоз’єднання – 90 - 
150 тис. гривень; 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо застосування 
рішення НКРЗІ забезпечено згідно з вимогами законодавства. 

 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей: 
Рішення НКРЗІ дає можливість НКРЗІ якісно вирішувати спірні питання, які 

виникають між суб’єктами ринку телекомунікацій при взаємоз’єднанні 
телекомунікаційних мереж, наданні послуг пропуску трафіка, послуг 
національного роумінгу, перенесення абонентських номерів та використання 
персональних номерів.  

Підсумовуючи зазначене, на підставі результатів базового відстеження 
результативності рішення НКРЗІ можна зробити висновок, що шляхом 
впровадження зазначеного регуляторного акта вдалось досягти цілей, визначених 
у аналізі регуляторного впливу. 

Звіт про відстеження результативності підготовлено Департаментом зв’язку 
НКРЗІ (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22, тел. 569-71-25). 

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