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

03.03.2015 № 120 «Про внесення змін до Порядку виконання робіт з 
виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот 

загального користування та Положення про радіочастотний моніторинг 
у смугах радіочастот загального користування», зареєстроване в 

Міністерстві юстиції України 23.03.2015 за № 317/26762 
 

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

Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері зв’язку та інформатизації від 03.03.2015 № 120 «Про внесення змін до 
Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у 
смугах радіочастот загального користування та Положення про 
радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування», 
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23.03.2015 за № 317/26762 
(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 приведення нормативно-

правових актів у відповідність до законодавства в сфері користування 
радіочастотним ресурсом України. Також зміни передбачають ефективну 
реалізацію повноважень НКРЗІ щодо контролю за здійсненням 
радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування. 

 
4. Строк виконання заходів з відстеження. 
З 18.06.2015 по 31.07.2015. 
 
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 користувачів радіочастотного ресурсу. 
 



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

відсутність звернень користувачів радіочастотного ресурсу. Якісні показники 
не визначені. 

 
9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та 

ступеня досягнення визначених цілей. 
Прийняття регуляторного акта дозволило, зокрема, привести 

нормативно-правові акти у відповідність до законодавства в сфері 
користування радіочастотним ресурсом України. Також зміни передбачають 
ефективну реалізацію повноважень НКРЗІ щодо контролю за здійсненням 
радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування. 

 
Звіт про відстеження результативності підготовлено Департаментом 

правового забезпечення НКРЗІ (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22, тел. 278-
02-15). 
 
Голова Національної комісії,  
що здійснює державне регулювання у  
сфері зв’язку та інформатизації                                           О. Животовський 
 
 
 


