
ЗВІТ  

про базове відстеження результативності 

рішення НКРЗІ від 28.05.2019  № 254 «Про внесення змін до Порядку 

надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на 

експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.08.2019 за № 883/33854 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Рішення НКРЗІ від 28.05.2019  № 254 «Про внесення змін до Порядку 

надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на 

експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.08.2019 за № 883/33854 

(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 прийнятого регуляторного акта є удосконалення процедурних 

питань надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на 

експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, 

зокрема, визначення вимог до подачі заяв в електронному вигляді, а також 

видачі дозволів на експлуатацію РЕЗ нових радіотехнологій. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження  

 23.01.2020 –  21.02.2020 

 

5. Тип відстеження  

Базове.  

 

6. Методи одержання результатів відстеження  

Для одержання результатів відстеження результативності регуляторного 

акта використовувався статистичний метод даних, отриманих від державного 

підприємства «Український державний центр радіочастот» (далі – УДЦР). 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, способи одержання даних  
Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось шляхом 

використання статистичних даних. 

Результативність регуляторного акта відстежувалась на підставі аналізу 

даних та припущень, які були надані УДЦР статистичним способом від 

суб’єктів господарювання за період з 27.08.2019  по 20.01.2020, а саме: 

кількість заяв на отримання висновків щодо ЕМС, поданих в електронній 

формі та їх співвідношенням із поданими в паперовій формі; 

кількість заяв на отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ або ВП, поданих 

в електронній формі та їх співвідношенням із поданими в паперовій формі. 
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8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Основними показниками результативності регуляторного акта є: 

- кількість заяв на отримання висновків щодо ЕМС, поданих в електронній 

формі за період з 27.08.2019 по 20.01.2020, становить 1424 заяви, це 13% від 

всієї кількості поданих заяв за даний період; 

- кількість заяв на отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ або ВП, 

поданих в електронній формі за період з 27.08.2019 по 20.01.2020, становить 

1424 заяви, це 7% від всієї кількості поданих заяв за даний період. 

 

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Прийняття регуляторного акта надало можливість створити в Україні 

систему вільного ввезення з-за кордону та реалізації в Україні РЕЗ та ВП, було 

запроваджено чітку та єдину ідентифікацію РЕЗ та ВП, що можуть 

застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального 

користування.  

У відповідності до регуляторного акта УДЦР  розроблено інформаційну 

підсистему «Портал послуг УДЦР» для спрощення та прискорення процедур 

отримання фізичними та юридичними особами (далі – користувачі) послуг з 

надання висновків щодо ЕМС та дозволів на експлуатацію РЕЗ і ВП.  

Станом на 31.01.2020 Портал послуг УДЦР відвідали 73 користувача (з 

них – 39 юридичних осіб), які отримали доступ, за умови використання 

кваліфікованого електронного підпису. Інформація щодо явних труднощів, які 

б виникли у користувачів під час оформлення заяв у формі електронного 

документа, в УДЦР відсутня. 

Крім того, створено захисні механізми для попередження надання на ринок 

України РЕЗ та ВП, які не дозволені до застосування в Україні. Врегульовано 

ведення переліку РЕЗ та ВП, для яких застосовується спеціальний порядок 

оформлення, та переліку РЕЗ та ВП, заборонених до застосування та ввезення в 

Україну.  

Також визначено спеціальний порядок оформлення РЕЗ та ВП для 

проведення досліджень, побудови тестових сегментів при дослідженні 

впровадження нових радіотехнологій з метою застосування інновацій та 

ефективного розвитку в галузі використання радіочастотного ресурсу України. 

За результатами оцінки результативності реалізації норм та ступеню 

досягнення результатів прийнятого регуляторного акта було зроблено висновок 

про досягнення цілей, які визначалися під час його прийняття. 

Звіт про базове відстеження результативності підготовлено Департаментом 

ліцензування НКРЗІ (03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 3, тел. 202-00-50). 

 

 

Голова НКРЗІ                                                       Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ  

 

 
 

 


