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

та інформатизації від 12.05.2015 № 258 «Про внесення змін до Порядку 
реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги  
без укладення договору в письмовій формі», зареєстрованого  
в Міністерстві юстиції України 28.05.2015 за № 626/27071. 

 
1. Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності 

якого здійснюється. 
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання  

у сфері зв’язку та інформатизації від 12.05.2015 № 258 «Про внесення змін  
до Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги 
без укладення договору в письмовій формі», зареєстроване в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2015 за № 626/27071 (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 даного регуляторного акта є удосконалення вимог 

Порядку стосовно забезпечення реалізації прав споживачів під час отримання 
телекомунікаційних послуг та реєстрації усіх абонентів операторами, 
провайдерами телекомунікацій, які отримують телекомунікаційні послуги 
без укладення договору в письмовій формі. 

 
4. Строк виконання заходів з відстеження. 
З 01.08.2015 по 15.09.2015. 
 
5. Тип відстеження. 
Базове. 
 
6. Методи одержання результатів відстеження. 
Для одержання результатів відстеження використовувався статистичний 

метод. 
 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність, а також способи одержання даних. 
Результативність регуляторного акта відстежувалась на підставі аналізу 

звернень споживачів телекомунікаційних послуг. 
 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта. 
Кількісними показниками результативності регуляторного акта  

є відсутність скарг щодо порушень законодавства операторами, 



провайдерами телекомунікацій під час реєстрації абонентів та звернень 
споживачів телекомунікаційних послуг щодо надання роз’яснень про 
застосування цього нормативно-правового акта. Якісні показники  
не визначені. 

 
9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та 

ступеня досягнення визначених цілей. 
Прийняття регуляторного акта дозволило удосконалити нормативно-

правову базу в частині забезпечення реалізації прав споживачів під час 
отримання телекомунікаційних послуг та реєстрації усіх абонентів 
операторами, провайдерами телекомунікацій, які отримують 
телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі 

 
Звіт про відстеження результативності підготовлено Департаментом 

правового забезпечення НКРЗІ (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22,  
тел. 278-11-99). 

 
 
Голова Національної комісії,  
що здійснює державне регулювання у  
сфері зв’язку та інформатизації                                           О. Животовський 
 
«24» 09 2015 р. 

 
 


