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

у сфері зв’язку та інформатизації від 01.03.2016 № 110 «Деякі питання 
спрощення умов ведення діяльності у сфері телекомунікацій та користування 

радіочастотним ресурсом України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України за № 742/28872. 

 
1. Вид та назва регуляторного акта  
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

зв’язку та інформатизації від 01.03.2016 № 110 «Деякі питання спрощення умов 
ведення діяльності у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним 
ресурсом України», зареєстроване в Міністерстві юстиції України за                          
№ 742/28872 (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 акту є спрощення умов ведення бізнесу у 

сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України та 
приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства, 
скасування неактуальних або таких, що не відповідають законам України, 
нормативно-правових актів. 

 
4. Строк виконання заходів з відстеження  
З 10.05.2017 по 14.06.2017.  
 
5. Тип відстеження  
Базове.  
 
6. Методи одержання результатів відстеження  
Для одержання результатів відстеження використовувався статистичний 

метод відстеження.  
 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, 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 звернень, запитів, повідомлень, пропозицій у разі їх 
надходження до НКРЗІ від заінтересованих осіб. 

 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта  
Показниками результативності регуляторного акта є кількість звернень, 

запитів, повідомлень, пропозицій у разі їх надходження до НКРЗІ від 
заінтересованих осіб з питань роз’яснення норм регуляторного акта. 

 



За час дії регуляторного акта звернень, запитів, повідомлень, пропозицій від 
заінтересованих осіб з питань роз’яснення норм регуляторного акту до НКРЗІ, не 
надходило. 

Також слід зазначити, що проект акта розміщувався на офіційній сторінці 
НКРЗІ в мережі Інтернет 16.10.2015 з метою одержання зауважень та пропозицій 
від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань. 18.12.2015 в НКРЗІ було проведено 
підсумкове засідання щодо громадського обговорення регуляторного акта за 
участю, зокрема, представників Телекомунікаційної палати України, Української 
Асоціації операторів зв’язку «Телас», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт»,                  
ПАТ «Укртелеком», ТОВ «ТРИМОБ», ТОВ «Інтелектуальні комунікації»,                     
ТОВ «Українські новітні технології» та інших суб’єктів ринку телекомунікацій. 

Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних витрат 
та витрат з Державного бюджету України та місцевих бюджетів. 

 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей  
Прийняття регуляторного акта дозволило спроcтити вимоги щодо 

отримання суб`єктами господарювання ліцензій у сфері телекомунікацій та у сфері 
користування радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних 
послуг. Зокрема, запроваджено єдиний зразок заяви щодо отримання ліцензії на 
здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, зведено до мінімуму перелік 
документів, що мають надаватися потенційними ліцензіатами на підтвердження 
фінансового забезпечення спроможності здійснення заявленої діяльності: 
вилучено вимоги щодо подання банківської гарантії та інвестиційного договору, 
натомість передбачено подання відповідної довідки у довільній формі.  

Окрім того, спрощено вимоги до ліцензіата, який має право на надання 
послуг рухомого (мобільного) зв’язку в частині забезпечення  покриття території 
власною мережею на території відповідних міст, населених пунктів та основних 
транспортних шляхів, знижено бар’єр виходу на ринок та забезпечено зменшення 
відповідних кваліфікаційних вимог, вилучено поняття «особливі умови ліцензії» 
на користування радіочастотним ресурсом України, чим приведено ліцензійні 
умови у відповідність до Закону України «Про радіочастотний ресурс України», та 
інших. Регуляторним актом також затверджено зразок бланку ліцензії без суворого 
обліку, голограм тощо та до ліцензійних умов додано вимоги щодо зобов’язання 
створити умови для отримання послуг з урахуванням потреб людей з обмеженими 
фізичними можливостями. 

Крім того, регуляторним актом визнано такими, що втратили чинність, 
нормативно-правові акти, які є неактуальними або такими, що не відповідають 
законам України та іншим нормативно-правовим актам. 

На підставі результатів базового відстеження результативності 
регуляторного акта можна зробити висновок про досягнення цілей, визначених у 
аналізі регуляторного впливу. 

Звіт про базове відстеження результативності підготовлено Департаментом 
правового забезпечення НКРЗІ (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22, тел. 202-00-28).  

 
 

Голова Національної комісії,  
що здійснює державне регулювання  
у сфері зв’язку та інформатизації                          О. Животовський 
 
19 червня 2017 року 


