
ЗВІТ 
про базове відстеження результативності 

рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
зв’язку та інформатизації від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку 

надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і 
визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та 

від 25.12.2008 № 1283», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
18 травня 2016 р. за № 739/28869 

 
 

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

зв’язку та інформатизації від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання 
операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання 
такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 
№ 1283», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2016 р. 
за № 739/28869 (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 забезпечення повсюдного надання 
телекомунікаційних послуг достатніх асортименту, обсягу та якості шляхом 
обмеженого регулювання ринкових відносин для сприяння ефективному 
функціонуванню відкритого і справедливого конкурентного ринку. 

Інструментарієм для прийняття рішень НКРЗІ для реалізації мети є аналіз 
інформаційно-аналітичної бази показників діяльності учасників ринку 
телекомунікацій, яка формується шляхом встановлення єдиної процедури надання 
операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації НКРЗІ. 

 
4. Строк виконання заходів з відстеження результативності 
З 01.04.2017 до 31.05.2017. 

 
5. Тип відстеження 
Базове. 
 
6. Методи одержання результатів відстеження  
Для одержання результатів відстеження використовувався статистичний метод 

відстеження. 
 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а 

також способи одержання даних  
Відстеження результативності рішення НКРЗІ здійснювалось шляхом 

використання статистичних показників.  
Наукові установи для здійснення відстеження не залучалися. 
Відстеження здійснювалось відповідними структурними підрозділами НКРЗІ 

шляхом проведення аналізу інформації поданої відповідно до законодавства 
суб’єктами ринку телекомунікацій України.  
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8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
Основними показниками результативності регуляторного акта є кількість 

звернень суб’єктів ринку телекомунікацій, повнота та якість заповнення форм 
звітності. 

З моменту набрання чинності регуляторним актом, оператори, провайдери двічі 
звітували до НКРЗІ, за підсумками І півріччя 2016 року та за підсумками 2016 року. 

У перший звітній період 36,9% суб’єктів господарювання, що включені до 
Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, відзвітували відповідно до норм 
регуляторного акту, в той же час за підсумками року цей показник збільшився до 
38,9%. Крім того, 10,9% операторів, провайдерів телекомунікацій повідомили, що на 
даний час не здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій.  

Протягом двох періодів приблизно 15% респондентів припускалися типових 
помилок при заповненні звітів, а саме, недодержання одиниць виміру показників, 
відсутність заповнених контактних даних, або звітування за формами звітності 
старого зразка. 

За час дії регуляторного акту до НКРЗІ звернень та зауважень з питань 
роз’яснення положень регуляторного акту офіційно не надходило. 

Повторне і періодичне відстеження буде здійснюватися відповідно до норм 
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності». 

Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових фінансових витрат з 
Державного бюджету України. 

 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей 
Прийняття акта дозволило запровадити єдиний порядок надання операторами, 

провайдерами телекомунікацій звітності та інформації до НКРЗІ. 
У період з 10.06.2016 по 01.03.2017 НКРЗІ отримано відповідно до норм 

Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації 
наступну кількість звітів від суб’єктів ринку.  

 
Подані звіти, відповідно до норм регуляторного акту  Кількість, од. 

Звіт за формою №1-К (за І півріччя 2016 року) 1422 
Звіт за формою №1-К (за 2016 рік) 1543 
Звіт за формою №2-А (за 2016 рік)  1334 

 
Звіт про відстеження результативності підготовлено Департаментом 

економічного аналізу НКРЗІ (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22, тел. 202-00-55). 
 
 
В.о. Голови Національної комісії,  
що здійснює державне регулювання  
у сфері зв’язку та інформатизації 

 
 

О. Скляров 
 
« 01 » червня 2017 р. 


