ЗВІТ
про повторне відстеження результативності рішення Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації
від 22.01.2019 № 31 «Про внесення змін до Положення про державне
регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального
користування України, які спрямовані на спрощення умов розподілу та
використання номерного ресурсу», зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.02.2019 за № 166/33137
1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері зв’язку та інформатизації від 22.01.2019 № 31 «Про внесення змін до
Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної
мережі загального користування України, які спрямовані на спрощення умов
розподілу та використання номерного ресурсу», зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 15.02.2019 за № 166/33137 (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
Скасування обов’язкової щорічної звітності з питань номерного ресурсу
та підстав для прийняття рішень про проведення додаткових позапланових
заходів державного нагляду; спрощення умов виділення та використання кодів
мереж рухомого (мобільного) зв’язку (MNC) та скорочених номерів;
розширення переліку сучасних інформаційно-телекомунікаційних послуг
міжмашинної взаємодії та Інтернету речей (М2М/IoT); покращення якості
надання загальнодоступних послуг на території України шляхом
запровадження нових конвергентних рішень взаємодії мереж рухомого
(мобільного) та фіксованого зв’язку, в тому числі за рахунок використання
кодів MNC для підключення кінцевого обладнання споживачів фіксованого
зв’язку; покращення інформування Міжнародного союзу електрозв’язку та всіх
суб’єктів ринку телекомунікацій з питань виділеного номерного ресурсу.
4. Строк виконання заходів з відстеження результативності
З 16.03.2020 до 15.04.2020.
5. Тип відстеження
Повторне.
6. Методи одержання результатів відстеження
Для одержання результатів відстеження результативності регуляторного
акта використовувався статистичний метод відстеження.

2

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась
результативність, а також способи одержання даних
Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось шляхом
використання статистичних даних.
Наукові установи для здійснення результативності не залучалися.
Відстеження здійснювалось відповідним структурним підрозділом НКРЗІ
шляхом проведення аналізу отримання та використання операторами
телекомунікацій номерного ресурсу та аналізу відповідних звітних документів
бази даних системи обліку номерного ресурсу телекомунікаційної мережі
загального користування України.
За час дії регуляторного акта на 14 звернень суб’єктів господарювання
надано роз’яснення положень регуляторного акта.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Основними показниками результативності регуляторного акта є:
1. Скасування обов’язкової щорічної звітності з питань номерного
ресурсу та підстав для прийняття рішень про проведення додаткових
позапланових заходів державного нагляду, так як відповідно до частини третьої
статті 19-1 Закону України «Про телекомунікації» виявлення недостовірності
даних, зазначених у документах обов’язкової звітності, поданих оператором,
провайдером телекомунікацій, або неподання таких документів є однією із
підстав для проведення позапланової перевірки.
Щороку за результатами опрацювання звітів операторів телекомунікацій
про використання виділеного номерного ресурсу виникали зазначені підстави
для проведення позапланових перевірок, наприклад у 2017 році – 89 операторів,
у 2018 році – 102 оператора. Водночас, вдосконалення системи обліку
номерного ресурсу дозволило скасувати необхідність проведення щорічних
звірок з операторами, що у свою чергу прибрало одну із підстав для проведення
позапланових перевірок.
2. Спрощення порядку отримання операторами телекомунікацій дозволів
на використання номерного ресурсу шляхом зменшення кількості документів,
необхідних для отримання операторами телекомунікацій права на використання
номерного ресурсу, та скорочення часу на їх підготовку та опрацювання як
заявником, так і Апаратом НКРЗІ.
Скасування необхідності для Заявника попереднього погодження схеми
приєднання до мережі СКС-7 з оператором, до якого запроектоване
приєднання, дозволило спростити процедуру отримання кодів мереж
сигналізації у складі нумерації мережі СКС-7 та кодів пунктів сигналізації
мережі СКС-7.
Так, за спрощеною процедурою було надано від операторів
телекомунікацій пакет документів для отримання 50 (п’ятдесяти) кодів пунктів
сигналізації мережі СКС-7 та видано дозволи на їх використання. При цьому
надходження до Державного бюджету України склали 55000 грн.
3. Інформування учасників ринку телекомунікацій про обсяги
розподіленого операторам номерного ресурсу, щомісяця оприлюднюючи
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відповідну інформацію на веб-сайті НКРЗІ, зменшило кількість запитів
правоохоронних органів, державних арбітражних керуючих та інших суб’єктів
господарювання щодо належності певних абонентських номерів до
телекомунікаційних мереж операторів, що скоротило час зазначеним суб’єктам
для виконання своїх завдань. Протягом 2018 року було отримано 94 офіційних
запити, протягом з квітня 2019 року по березень 2020 року отримано 53 запити.
Крім цього, дозволило операторам, провайдерам телекомунікацій та
споживачам самостійно визначати види, обсяги та індекси номерних ресурсів,
які використовуються на телекомунікаційної мережі загального користування
України (далі – ТМЗК), а також визначати вільний ресурс під час підготовки
заявочних документів на його виділення.
4. Спрощення умов виділення та використання кодів мереж рухомого
(мобільного) зв’язку (MNC) для реалізації сучасних технологічних рішень в
Україні. Так, із ста кодів MNC дозволи на використання зазначених кодів
раніше були видані операторам рухомого (мобільного) зв’язку тільки на сім
кодів, що складає всього 7 % від наявного ресурсу. При цьому, протягом
2011–2018 років зазначені коди взагалі не отримувались операторами, в той час
як рекомендація Міжнародного союзу електрозв’язку ITU-T E.212 передбачає
можливість виділення цього виду номерного ресурсу, також, для використання
на мережах фіксованого зв’язку, як географічного, так і негеографічного планів
нумерації в межах території України.
При цьому слід зазначити, що після набрання чинності регуляторного
акта оператори телекомунікацій продовжують активно опрацьовувати питання
можливості впровадження нових послуг та сервісів із використанням цього
коду MNC та готувати пакети заявочних документів на їх виділення.
Так, у квітні 2019 року від 2 (двох) операторів телекомунікацій отримано
пакет документів на виділення 2 (двох) кодів MNC для використання на
мережах фіксованого зв’язку. Для обґрунтування потреби в отриманні нового
виду номерного ресурсу оператори зазначили необхідність забезпечення
спільного використання інфраструктур мереж фіксованого та рухомого
(мобільного) зв’язку для надання загальнодоступних послуг та організації
надання послуг міжмашинної взаємодії, Інтернету речей (М2М/IoT). При цьому
надходження до Державного бюджету України склало 20000 грн.
Також, впровадження конвергентних рішень мереж фіксованого і
рухомого (мобільного) зв’язку дозволило, у деякій мірі, зменшити вплив
негативної проблеми із викраденням та пошкодженням мідних кабелів
телекомунікаційних мереж операторів фіксованого телефонного зв’язку та
забезпечило
безперервне
надання
споживачам
загальнодоступних
телекомунікаційних послуг, в тому числі доступ до екстрених служб допомоги.
Станом на 1 квітня 2020 року загалом виділено та використовується на
ТМЗК 10 (десять) кодів MNC, за допомогою яких можливо забезпечити
підключення до телекомунікаційних мереж та ідентифікацію 100 млрд кінцевих
пристроїв.
Водночас, в подальшому потребує вдосконалення умови виділення кодів
MNC операторам фіксованого зв’язку для забезпечення організації розгортання
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національних мереж М2М/IoT різної абонентської ємності. За умови
збільшення розрядності кодів MNC можливо досягнути більш ефективного
задоволення потреб всіх операторів України.
Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових фінансових витрат
з Державного бюджету України.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
Регуляторним актом забезпечено спрощення процедури розподілу,
присвоєння номерного ресурсу телекомунікаційних мереж загального
користування України, видачі дозволів на його використання, зменшення
часових та грошових витрат, необхідних для отримання операторами
телекомунікацій документів дозвільного характеру, а саме дозволів на
використання номерного ресурсу, що, у свою чергу, позитивно впливає на
покращення умов ведення господарської діяльності у сфері телекомунікацій,
яка здійснюється із використанням обмеженого ресурсу телекомунікаційних
мереж загального користування України.
Прийняття акта забезпечило створення сприятливих умов для
задоволення потреб споживачів у телекомунікаційних послугах шляхом
подальшого розвитку ринку телекомунікацій України, прискорення розвитку
телекомунікаційних мереж загального користування, збільшення обсягу та
якості телекомунікаційних послуг і як наслідок – збільшення надходжень до
Державного бюджету України, так як збільшення виданих дозволів за
виділений номерний ресурс передбачає збільшення сплати до Держбюджету за
його використання.
На підставі результатів повторного відстеження результативності
регуляторного акта можна зробити висновок про досягнення цілей, визначених
у аналізі регуляторного впливу.
Звіт про повторне відстеження результативності підготовлено
Департаментом зв’язку НКРЗІ (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22,
тел. 202-00-80).
Голова Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ

