
ЗВІТ 

про періодичне відстеження результативності рішення Національної 

 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації від 13.01.2015 № 18 “Про внесення зміни до пункту 3.1 

Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з 

надання послуг доступу до Інтернет)”, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 26.01.2015 за № 83/26528 

 
 

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

сфері зв’язку та інформатизації від 13.01.2015 № 18 “Про внесення зміни до 

пункту 3.1 Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність 

з надання послуг доступу до Інтернет)”, зареєстроване в Міністерстві юстиції 

України 26.01.2015 за № 83/26528 (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  

Ціллю прийняття даного регуляторного акта є внесення зміни до 

переліку кваліфікаційних вимог, обов'язкових для виконання суб’єктами 

господарювання при здійсненні діяльності у сфері телекомунікацій, що 

призведе до зменшення регуляторного впливу на суб’єктів господарювання 

та зниження бар’єру їх виходу на ринок та стимулювання розвитку 

телекомунікаційних мереж, зокрема, в сільській місцевості. 
 

4. Строк виконання заходів з відстеження 
з 11.03.2019 по 12.04.2019.  
 

5. Тип відстеження 
Періодичне.  
 

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  
Результативність регуляторного акта відстежувалась на підставі аналізу 

звернень запитів, повідомлень суб’єктів телекомунікацій. 
 

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

відсутність проблемних питань під час ведення реєстру операторів, 

провайдерів телекомунікацій, а також відсутність звернень суб'єктів 

телекомунікацій  щодо надання роз’яснення норм регуляторного акта. Якісні 

показники не визначені. 
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9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей  

Прийняття регуляторного акта дозволило спростити кваліфікаційні 

вимоги до персоналу, який безпосередньо виконує функції щодо надання 

послуг доступу до Інтернет і здійснює технічне обслуговування та 

експлуатацію мереж, що  призведе до зменшення регуляторного впливу на 

суб’єктів господарювання та зниження бар’єру їх виходу на ринок та 

стимулювання розвитку телекомунікаційних мереж, зокрема, в сільській 

місцевості. 

На підставі результатів періодичного відстеження результативності 

регуляторного акта можна зробити висновок, що шляхом  впровадження 

зазначеного регуляторного акта вдалось досягти цілей, визначених у аналізі 

регуляторного впливу.  

Звіт про відстеження результативності підготовлено Департаментом 

ліцензування НКРЗІ (03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 3, тел. 202-00-30). 

 

 

Голова Національної комісії, що  

здійснює державне регулювання  

у сфері зв’язку та інформатизації     О. Животовський 
 

 

 
 

 


