
ЗВІТ 
про базове відстеження результативності рішення Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 
від 10.12.2013 № 803 “Про затвердження Правил здійснення діяльності у 
сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет)”, 
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03.02.2014 за № 207/24984 

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

сфері зв’язку та інформатизації від 10.12.2013 № 803 “Про затвердження 
Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання 
послуг доступу до Інтернет)”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 
03.02.2014 за № 207/24984 (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  
Визначення переліку організаційних, кваліфікаційних та технологічних 

вимог, обов'язкових для виконання суб’єктами господарювання при здійсненні 
діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг доступу до Інтернет 
відповідно до пункту 4-1 частини першої статті 18 та частини третьої статті 44 
Закону України «Про телекомунікації». 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 
З 04.06.2014 по 04.07.2014.  
 

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  

Результативність регуляторного акта відстежувалась на підставі аналізу 
звернень, у тому числі скарг споживачів послуг доступу до Інтернет. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта  
 Показниками результативності регуляторного акта є відсутність скарг 
споживачів послуг доступу до Інтернет, зменшення кількості звернень щодо 
надання роз’яснень стосовно регуляторного акта, а також відсутність 
проблемних питань під час ведення реєстру операторів, провайдерів 
телекомунікацій. 

Аналіз кількісних даних наведено у таблиці.  
Кількісні показники 

за 5 міс. 2014 р. № за 
п/п Найменування показників 

Усно  Письмово  
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1.  

Кількість звернень суб’єктів господарювання, які 
здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій з надання 
послуг доступу до Інтернет (далі – оператори, провайдери 
телекомунікацій) щодо питань дотримання ними вимог 
регуляторного акта.  

173 18 

2.  
Кількість звернень з питань захисту прав як операторів, 
провайдерів телекомунікацій, так і права споживачів на 
отримання якісних телекомунікаційних послуг доступу до 
Інтернет.  

184 24 

3.  Кількість звернень з питань інших вимог законодавства у 
цій сфері відносин. 

195 29 

  

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей  

Зазначений регуляторний акт належним чином забезпечує свободу дій 
суб’єктів ринку телекомунікацій при здійсненні ними такого законодавчо 
визначеного виду діяльності, що не підлягає ліцензуванню, як надання послуг 
доступу до Інтернет.  

Крім того, регуляторний акт встановлює вичерпний перелік обов'язкових 
організаційних, кваліфікаційних, технологічних вимог до операторів, 
провайдерів телекомунікацій при здійсненні ними виду діяльності, визначеного 
регуляторним актом, і дозволяє у повній мірі захистити як їхні права, так і 
права споживачів на отримання якісних телекомунікаційних послуг доступу до 
Інтернет. 

З набранням чинності регуляторним актом всі оператори, провайдери 
телекомунікацій отримали змогу здійснювати свою діяльність у відповідності 
до єдиних для всіх суб'єктів ринку умов, а споживачі послуг мають можливість 
вибирати операторів, провайдерів телекомунікацій з тих, які відповідають 
вимогам, визначеним регуляторним актом. 

Одержані при здійсненні базового відстеження регуляторного акта 
показники результативності будуть використані при проведенні повторного 
відстеження результативності цього регуляторного акта. 

Звіт про відстеження результативності підготовлено Департаментом 
регулювання та ліцензування НКРЗІ (03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 3,    
тел. 569-71-09). 

 
Голова Національної комісії, що  
здійснює державне регулювання  
у сфері зв’язку та інформатизації      А. Семенченко 
 

 
 
____  липня 2014 року 
 
Сидько В.О. 
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