
ЗВІТ  

про базове відстеження результативності 
рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері зв’язку та інформатизації, від 28.11.2017 № 607 «Про затвердження 

Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без 

укладення договору в письмовій формі», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 06 лютого 2018 року за № 145/31597 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері зв’язку та інформатизації, від 28.11.2017 № 607 «Про затвердження 

Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без 

укладення договору в письмовій формі», зареєстрованe в Міністерстві 

юстиції України 06.02.2018 за № 145/31597 (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 спрощення порядку реєстрації 

абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору 

в письмовій формі, із забезпеченням захисту інтересів держави, абонентів та 

враховуючи потреби операторів, провайдерів телекомунікацій. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження  
16.12.2019 – 31.01.2020 

 

5. Тип відстеження  

Базове.  

 

6. Методи одержання результатів відстеження  
Базове відстеження результативності Регуляторного акта здійснювалось 

шляхом аналізу статистичних даних із використанням статистичного методу. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, способи одержання даних  

Результативність Регуляторного акта здійснювалась на підставі аналізу: 

- кількості звернень абонентів, пов’язаних з неможливістю реалізації їх 

права на реєстрацію у оператора, провайдера телекомунікацій, у зв’язку з 

неврегульованістю положень Порядку; 

- кількості звернень операторів, провайдерів телекомунікацій, пов’язаних 

з неможливістю зареєструвати абонентів, у зв’язку з неврегульованістю 

положень Порядку; 
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- розміру надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 

цільових фондів, пов'язаних з дією акта; 

- кількості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 

поширюватиметься дія акта; 

- розміру коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання 

та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог регуляторного 

акта; 

- рівня поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з 

основних положень регуляторного акта. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта  

Протягом 2018-2019 років звернення споживачів телекомунікаційних 

послуг та операторів, провайдерів телекомунікацій щодо застосування 

встановлених Регуляторним актом положень не надходили, тобто кількісний 

показник дорівнює нулю.   

Надходження до державного та місцевих бюджетів і державних цільових 

фондів, пов’язаних з дією акта, відсутні. 

На сьогоднішній день кількість операторів, провайдерів телекомунікацій, 

на яких буде поширюватись дія цього Регуляторного акта, може бути оцінена 

кількістю таких суб’єктів, що будуть внесені НКРЗІ до Реєстру операторів, 

провайдерів телекомунікацій.  

Витрати коштів і часу суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, 

пов'язані з виконанням вимог Регуляторного акта, відсутні. 

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з 

основних положень акта високий – Регуляторний акт розміщено на офіційній 

сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет. 

 

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

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 правового забезпечення НКРЗІ (03110, м. Київ, вул. 

Хрещатик, 22, тел. 202-00-27). 

 

 

Голова НКРЗІ                                           Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ   

 

 
 


