Звіт про повторне відстеження результативності
рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації від 24.04.2018 № 230 «Про внесення змін до
Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального
користування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2018
за № 586/32038.
1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації від 24.04.2018 № 230 «Про внесення змін до Положення
про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2018 за № 586/32038 (далі –
регуляторний акт).
2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації (далі – НКРЗІ).
3. Цілі та завдання прийняття акта
Цілями державного регулювання є забезпечення виконання за результатами
технічного радіоконтролю функцій НКРЗІ відповідно до вимог законодавства,
удосконалення форми та скорочення періодичності подання звітності державним
підприємством «Український державний центр радіочастот» (далі – УДЦР) та
інформування НКРЗІ за результатами технічного радіоконтролю, забезпечення
виконання за результатами технічного радіоконтролю функцій НКРЗІ відповідно
до вимог законодавства, зменшення ресурсозатрат на підготовку та опрацювання
звітності УДЦР, встановлення єдиного визначення терміну «інструментальна
оцінка параметрів випромінювання РЕЗ і ВП» у Положенні про радіочастотний
моніторинг у смугах радіочастот загального користування, затвердженому
рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від
16.07.2009 № 1599 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07.08.2009
за № 741/16757 (далі – Положення) та у Порядку виконання робіт з виявлення та
усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування,
затвердженому рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку
України від 19.04.2007 № 695 та зареєстрованому у Міністерстві юстиції України
19.07.2007 за № 829/14096 (далі – Порядок).
4. Строк виконання заходів з відстеження результативності
З 02.03.2020 до 10.04.2020.
5. Тип відстеження
Повторне.
6. Метод одержання результатів відстеження результативності
Для одержання результатів відстеження використовувався статистичний
метод.
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7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася
результативність, а також способи одержання даних
Результативність регуляторного акта відстежувалась на підставі аналізу
надходження звернень користувачів радіочастотного ресурсу та заходів по
виявленню та припиненню експлуатації незаконно діючих радіоелектронних
засобів (далі – РЕЗ) та випромінювальних пристроїв (далі – ВП).
Звернень від користувачів радіочастотного ресурсу до НКРЗІ не надходило.
Крім того, за результатами радіочастотного моніторингу, який здійснюється
Державним підприємством «Український державний центр радіочастот» (далі –
УДЦР) протягом серпня 2019 року – березня 2020 року було виявлено 4399
радіоелектронний засіб та випромінювальний пристрій (далі – РЕЗ (ВП)), які
працювали з порушенням законодавства про РЧР. З метою здійснення необхідних
заходів для приведення роботи РЕЗ (ВП) у відповідність до вимог законодавства,
УДЦР направлено:
письмові повідомлення до суб’єктів господарювання, органів місцевого
самоврядування або власників споруд за місцем розміщення вказаних РЕЗ (ВП)
щодо усунення виявлених порушень у роботі 3889 РЕЗ (ВП);
матеріали технічного радіоконтролю (далі – ТРК) до НКРЗІ для вжиття
заходів щодо роботи 510 РЕЗ (ВП), власників яких не встановлено.
За матеріалами ТРК щодо роботи РЕЗ (ВП), власників яких не встановлено,
що надавались УДЦР до НКРЗІ у вищезазначений період, під час проведення
заходів з виявлення та усунення адміністративних правопорушень в галузі
зв’язку усунуто 300 порушень вимог законодавства, встановлено власників 28 РЕЗ
(ВП).
Суб’єкти господарювання, яким надсилались попередження про виявлені
порушення користування радіочастотним ресурсом України:
- поінформували УДЦР про приведення роботи до умов дозволу 503 РЕЗ
(ВП);
- подали заявочні документи до УДЦР на 259 РЕЗ (ВП);
- поінформували про припинення роботи 448 РЕЗ (ВП);
- повідомили, що РЕЗ (ВП) не належить даному суб’єкту господарювання у
93 випадках.
Загалом, у період з серпня 2019 року по березень 2020 року із 8727
розглянутих порушень користування РЧР, усунуто – 3726, що підтверджено
результатами повторного ТРК. Також, повторним ТРК встановлено, що у 1122
випадках роботу РЕЗ (ВП) приведено до умов дозволу, а в 2081 – робота РЕЗ (ВП)
не фіксувалась.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Кількісними показниками результативності регуляторного акта є відсутність
звернень користувачів радіочастотного ресурсу. Якісним показником є те, що
прийняття регуляторного акта дозволило, зокрема, під час проведення НКРЗІ
заходів з виявлення та усунення адміністративних правопорушень в галузі
зв’язку усунути протягом серпня 2019 року – березня 2020 року 300 порушень
вимог законодавства та встановити власників 28 РЕЗ (ВП).
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Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових фінансових витрат з
Державного бюджету України.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
Прийняття регуляторного акта дозволило: забезпечити виконання за
результатами технічного радіоконтролю функцій НКРЗІ відповідно до вимог
законодавства (зміни до пункту 4.11 Положення), удосконалити форму та
періодичність подання звітності УДЦР за результатами технічного радіоконтролю;
привести до єдиної термінології у Положенні та у Порядку, визначення терміну
«інструментальна оцінка параметрів випромінювання РЕЗ (ВП)» (зміни до абзацу
п’ятого пункту 1.18 Положення); скасувати норму про щорічне затвердження
НКРЗІ основних показників ефективності здійснення радіочастотного моніторингу
УДЦР, на підставі яких УДЦР розробляє заходи з вдосконалення системи
технічного радіоконтролю, оскільки це не визначено Законом України «Про
радіочастотний ресурс України», повноваженнями НКРЗІ, а також жодним
нормативно-правовим актом України, нормативними документами Міжнародного
союзу електрозв’язку, СЕПТ та Євросоюзу не визначено термін «ефективність
здійснення радіочастотного моніторингу», не встановлено критерії, за якими
оцінюється зазначена ефективність, показники ефективності та методика їх
визначення (пункт 2.4. Положення).
Звіт про відстеження результативності регуляторного акта підготовлено
Департаментом державного нагляду НКРЗІ (03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 3,
тел. 202-00-48).
Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у
сфері зв’язку та інформатизації
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