
Аналіз регуляторного впливу проекту постанови  

Національної комісії, що здійснює державне регулювання  

у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання 

послуг поштового зв’язку «Про затвердження Положення про розподіл, 

користування та облік ресурсів нумерації електронних комунікаційних 

мереж загального користування» 

 

 

Визначення проблеми  

З 01 січня 2022 року набрав чинності Закон України «Про електронні 

комунікації» (далі – Закон) та, одночасно, втратив чинність Закон України 

«Про телекомунікації», яким були визначені повноваження Національної 

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

(НКРЗІ), зокрема з питань розподілу номерного ресурсу телекомунікаційних 

мереж загального користування.  

Також, з 13 лютого 2022 року набрав чинності Закон України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг 

поштового зв’язку» (далі – НКЕК). 

У зв’язку зі зміною законодавства у сфері електронних комунікацій, які 

стосуються державного управління та регулювання ресурсів нумерації, 

змінився перелік адміністративних послуг з питань користування ресурсами 

нумерації та порядок їх надання.  
Відповідно впровадження нових вимог Закону потребує розробки 

НКЕК нових нормативно-правових актів, які сприятимуть створенню рівних 

недискримінаційних, прозорих умов доступу до всіх типів ресурсів нумерації 

електронних комунікаційних мереж в інтересах постачальників електронних 

комунікаційних мереж та/або послуг (далі – постачальники), а також 

технологічних користувачів, забезпечать ефективне користування 

обмеженими ресурсами нумерації та проведення їх повного, постійного 

обліку. 

Згідно вимог статей 16, 74-79 та пункту 9 розділу XIX «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону та пункту 1 частини четвертої статті 4 Закону 

України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг 

поштового зв’язку» визначено повноваження НКЕК щодо розроблення та 

затвердження порядків: 

ведення реєстру первинного розподілу ресурсів нумерації; 

передачі та надання в користування ресурсів нумерації; 

надання прав користування ресурсом нумерації технологічним 

користувачам; 

взаємодії технологічних користувачів ресурсу нумерації та 

постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг.  

  Так, одною із важливих новацій, яка має бути реалізована на вимогу 

Закону, це запровадження надання адміністративних послуг з питань видачі, 
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переоформлення, продовження строку дії та анулювання дозволів на 

користування ресурсами нумерації шляхом автоматизації процесів: 

  подання до НКЕК заяв, повідомлень та інших документів для 

отримання прав на користування ресурсами нумерації (через електронну 

регуляторну платформу); 

  ведення посадовими особами НКЕК електронного Реєстру первинного 

розподілу ресурсів нумерації, його оприлюднення в мережі Інтернет; 

  отримання відомостей з Реєстру в автоматичному режимі; 

  взаємодії Реєстру з Реєстром постачальників електронних 

комунікаційних мереж та послуг, з іншими інформаційно-

телекомунікаційними системами НКЕК;   

  автоматизованого формування звітів та витягів на основі даних з 

Реєстру та даних обліку ресурсів нумерації. 

  Тому постає завдання щодо визначення процедур введення, зберігання, 

накопичення, оприлюднення даних щодо розподілених та вільних ресурсів 

нумерації у розрізі: типів, індексів та обсягів ресурсів нумерації; територій 

використання; користувачів ресурсу нумерації; електронних комунікаційних 

послуг; електронних комунікаційних мереж; прийнятих НКЕК рішень; 

номерів та термінів дії дозволів тощо. 

В той же час, Законом визначено право користувача ресурсу нумерації, 

який отримав відповідний дозвіл, передавати чи надавати в користування 

свої права користування ресурсом нумерації іншим суб’єктам 

господарювання за умови повідомлення Регуляторного органу. Відповідно 

Закон встановлює повідомчий принцип для передачі певних типів ресурсів 

нумерації та ставить завдання перед НКЕК розробити форму такого 

повідомлення, визначити порядок його розгляду та умови відмови у 

погодженні передачі права під час розгляду заяв про переоформлення 

дозволу. Водночас, НКЕК має забезпечити технологічному користувачу його 

право на вільний вибір постачальника та можливість користуватися ресурсом 

нумерації у повному обсязі, як під час здійснення господарської діяльності, 

так і для виконання соціально важливих завдань. 

Також, НКЕК має здійснювати інформування постачальників 

мереж/послуг про ресурси нумерації міжнародного та національного плані 

нумерації, що неправомірно присвоєні або незаконно використовуються, у 

розрізі постачальників/ кодів/ індексів/ територій/ для забезпечення 

дотримання вимог законодавства під час пропуску трафіка при наданні 

послуг міжособистісних комунікацій. 

Крім того, Аналіз сучасних тенденцій розвитку телекомунікаційних 

мереж та послуг свідчить про суттєве зростання потреби у номерному ресурсі 

для розгортання приватних (не публічних) телекомунікаційних мереж, 

зокрема  

GSM-R (Global System for Mobile communications - Railway – підсистема 

ERTMS (European Rail Traffic Management System)), eCall (європейська 

система автоматичного оповіщення про дорожні пригоди на автотранспорті),  

smart meter (пристроїв обліку) тощо. Також, в країнах-членах ЄС створено 

умови отримання номерного ресурсу не тільки постачальниками 
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мереж/послуг для організації надання послуг міжмашинної взаємодії та 

Інтернету речей (М2М/IoT). Необхідно врахувати потребу в ресурсах 

нумерації, яка пов’язана із управлінням відповідними пристроями 

вимірювань (обліку споживання електроенергії, газу, наданням сервісів 

керування розумним будинком, тощо). 

Також, питання розподілу та користування ресурсами нумерації 

суттєво впливають на функціонування електронних комунікаційних мереж 

загального користування України, особливо в умовах воєнного стану, 

сталість яких забезпечують постачальники. Безперервне надання 

електронних комунікаційних послуг громадянам, підприємствам, установам, 

організаціям та державним органам у цих надзвичайно складних умовах 

здійснюється постачальниками та потребує постійного оперативно-

технічного управління мережами, гнучкого перерозподілу ресурсів мереж, в 

тому числі і ресурсів нумерації.  

Водночас, у багатьох постачальників складається критична ситуація з 

подальшим підтриманням в працездатному стані своїх електронних 

комунікаційних мереж, що є наслідком як організаційних, технічних так і 

фінансових проблем. Не всі постачальники мереж і послуг мають достатні 

резервні засоби та вільні ресурси нумерації, необхідні для продовження 

діяльності в таких надскладних умовах та забезпечення безперервного 

надання послуг кінцевим користувачам (споживачам).  

За таких обставин держава має вживати всі необхідні заходи для 

створення необхідних умов здійснення господарської діяльності з надання 

послуг та забезпечувати права наших громадян на доступ до послуг 

електронних комунікацій на всій території України. Одним із шляхів 

виконання цього завдання є вирішення НКЕК питань передачі прав на 

користування ресурсами нумерації іншим постачальникам, які здатні 

продовжити надання послуг електронних комунікацій, в тому числі із 

збереженням абонентських номерів. 

Також, вирішення в умовах воєнного стану питань із дозвільними 

документами на користування ресурсами нумерації є нагальними для 

державних органів, які потребують додаткового виділення номерів, зокрема 

для організації інформаційно-довідкових послуг (служб) з метою прийняття 

та опрацювання звернень щодо вирішення різних соціально важливих 

проблемних питань наших громадян.   

Враховуючи зазначене, можна виділити такі основні групи (підгрупи), 

на які впливає проблема: 
 

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни Так - 

Держава Так - 

Суб’єкти господарювання (постачальники 

електронних комунікаційних мереж та послуг) 

Так - 

 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів 

або чинних регуляторних актів, оскільки прийняття обов’язкових до 

виконання нормативно-правових актів є прерогативою держави в особі її 



 4 

органів, у зв’язку з чим Закон України «Про електронні комунікації» 

передбачає повноваження  НКЕК, як регуляторного органу у цих сферах, на 

розробку порядків ведення реєстру первинного розподілу ресурсів нумерації, 

передачі та надання в користування ресурсів нумерації, надання прав 

користування ресурсом нумерації технологічним користувачам, взаємодії 

технологічних користувачів ресурсу нумерації та постачальників 

електронних комунікаційних мереж та/або послуг. 

Також, потребують розробки та затвердження форми заяв з питань 

видачі, переоформлення, продовження строку дії та анулювання дозволів на 

користування ресурсом нумерації, та повідомлення про передачу прав 

користування ресурсом нумерації. 

НКЕК має визначити перелік набору даних, що містяться у реєстрі 

первинного розподілу ресурсів нумерації та порядок інформування з питань 

розподілу та користування ресурсами нумерації. 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних 

актів, оскільки статтями 2, 16, 74, 75, 76 та частиною дев’ятою розділу XIX 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону та пунктом 1 частини четвертої 

статті 4 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та 

надання послуг поштового зв’язку», на НКЕК покладено повноваження щодо 

розроблення та затвердження вищезазначених порядків та форм заявних 

документів, у зв’язку з чим виникає потреба у розробці та прийнятті нового 

нормативно-правового акта «Положення про розподіл, користування та облік 

ресурсів нумерації електронних комунікаційних мереж загального 

користування». 

В свою чергу у разі не прийняття проекту акта не буде дотримано 

вимог Закону, а також призведе до неможливості надання адміністративних 

послуг за видачу, переоформлення, продовження строку дії дозволів на 

користування ресурсом нумерації.  

 

Цілі державного регулювання  

Ціллю державного регулювання є удосконалення нормативно-правової 

бази в сфері електронних комунікацій та приведення процедур розподілу, 

користування та обліку ресурсів нумерації електронних комунікаційних 

мереж загального користування у відповідність з нормами Закону. 

 

Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

Визначення альтернативних способів: 
 

Вид 

альтернативи 

Опис альтернативи 

Альтернатива 1 Збереження чинного регулювання. 

На даний час окремі умови розподілу ресурсу нумерації  

є застарілими, не враховують вимоги Закону, сучасні тенденції 

розвитку електронних комунікаційних послуг, не в повній мірі 

відповідають принципам функціонування міжнародної та 

національної системи нумерації. 
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Такий спосіб є неприйнятним, бо не сприяє вирішенню визначеної 

проблеми та принципам державної регуляторної політики. Від такої 

альтернативи слід відмовитись. Призведе до невиконання Угоди про 

Асоціацію з ЄС, взятим Україною зобов’язанням щодо нормативно-

правового наближення законодавства України до права ЄС (acguis 

ЄC) та Закону. 

Альтернатива 2 Затвердження окремих нових редакцій нормативно-правових актів, 

передбачених Законом, а саме: 

«Порядок ведення реєстру первинного розподілу ресурсів нумерації»; 

«Порядок передачі та надання в користування ресурсів нумерації»; 

«Порядок надання прав користування ресурсом нумерації 

технологічним користувачам»; 

«Порядок взаємодії технологічних користувачів ресурсу нумерації та 

постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг»,  

а також, окремих форм заявних документів. 

Розробка чотирьох окремих нормативно-правових актів відповідає 

потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної 

регуляторної політики. Водночас, такий підхід забезпечить часткове 

досягнення поставлених цілей, оскільки ускладнить реалізацію єдиної 

державної політики у сфері електронних комунікацій щодо реалізації 

прозорих та зрозумілих процедур розподілу, користування та обліку 

ресурсів нумерації електронних комунікаційних мереж загального 

користування. Створить умови для збільшення кількості рішень 

НКЕК з питань у видачі, переоформленні, продовженні строку дії 

дозволів, а також до порушення умов користування ресурсами 

нумерації та передачі прав на його користуванням. 

Не відповідає принципам державної політики у сфері надання 

адміністративних послуг, зокрема раціональної мінімізації кількості 

документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання 

адміністративних послуг, а також забезпечення доступності та 

зручності для суб’єктів звернень. 

Альтернатива 3 Затвердження єдиного нормативно-правового акту, який включатиме 

чотири порядки, розробка яких передбачена Законом,  повністю 

відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам 

державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного 

акта забезпечить досягнення поставлених цілей та дасть змогу НКЕК 

належним чином забезпечити реалізацію єдиної державної політики у 

сфері електронних комунікацій щодо вдосконалення процедури 

розподілу, користування та обліку ресурсів нумерації електронних 

комунікаційних мереж загального користування.  

Відповідає принципам державної політики у сфері надання 

адміністративних послуг 

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

За результатами розгляду альтернативних способів було встановлено: 

- запропонована «Альтернатива 1» щодо збереження чинного 

регулювання не забезпечить досягнення цілей державного регулювання та не 

відповідатиме потребам у вирішенні проблеми, оскільки не відповідає 

чинному законодавству;  

- запропонована «Альтернатива 2» щодо затвердження окремих нових 

редакцій нормативно-правових актів відповідатиме вимогам чинного 

законодавства, забезпечить частково досягнення цілей державного 
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регулювання. Але не забезпечить реалізацію єдиної державної політики у 

сфері електронних комунікацій щодо вдосконалення процедури розподілу, 

користування та обліку ресурсів нумерації електронних комунікаційних 

мереж загального користування.  

Це не дасть змогу комплексно вирішувати питання, пов’язані з 

ресурсами нумерації, так як питання розподілу, користування та обліку 

ресурсів нумерації електронних комунікаційних мереж загального 

користування мають бути взаємопов’язаними в зазначених окремих 

нормативно-правових актах. Також це ускладніть для субєктів ринку 

електронних комунікацій вивчення та підготовки відповідних заявних 

документів з питань отримання, переоформлення або продовження строку дії 

дозволів на користування ресурсами нумерації. 

- запропонована «Альтернатива 3» щодо затвердження нової 

редакції Положення відповідатиме вимогам чинного законодавства, 

забезпечить досягнення цілей державного регулювання, відповідатиме 

потребам у вирішенні проблеми та статей 2, 16, 74, 75, 76 та частини дев’ятої 

розділу XIX «Прикінцеві та перехідні положення» Закону. Затвердження 

такого регуляторного акта забезпечить досягнення поставлених цілей та 

дасть змогу НКЕК належним чином забезпечити реалізацію єдиної державної 

політики у сфері електронних комунікацій щодо вдосконалення комплексної 

процедури розподілу, користування та обліку ресурсів нумерації 

електронних комунікаційних мереж загального користування. 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей. 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави. 
Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 Вигоди відсутні 

 

 

Реалізація не потребує додаткових 

матеріальних та інших витрат із 

бюджетів усіх рівнів. 

Альтернатива 2 Мінімальні Реалізація не потребує додаткових 

матеріальних та інших витрат із 

бюджетів усіх рівнів. 

Альтернатива 3 Максимальні  

Вдосконалення процедури 

розподілу, користування  

та обліку ресурсів 

нумерації електронних 

комунікаційних мереж 

загального користування. 

 

Реалізація не потребує додаткових 

матеріальних та інших витрат із 

бюджетів усіх рівнів. Витрати, 

пов’язані з виконанням працівниками 

НКЕК своїх повноважень 

здійснюються в межах коштів, 

передбачених на його утримання *. 

*Згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» на утримання 

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

інформатизації, передбачено 86 616,4 тис. грн. 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 
Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 Вигоди відсутні Витрати, пов’язані із 

впровадженням наведеного 

проекту регуляторного акта 
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у громадян, відсутні 

Альтернатива 2 Мінімальні Витрати, пов’язані із 

впровадженням наведених 

проектів регуляторних актів 

у громадян, відсутні 

Альтернатива 3 Максимальні.  

Забезпечить розширення переліку 

сучасних інформаційно-

комунікаційних послуг, в тому числі 

універсальних послуг. Сприяння 

інтересам кінцевих користувачів для 

задоволення власних потреб в 

універсальних електронних 

комунікаційних послугах на всій 

території України. 

Сприятиме задоволенню постійно 

зростаючих потреб споживачів у 

нових послугах та сервісах на всій 

території України. 

Спрощення порядку набору номерів 

за рахунок впровадження єдиної 

семизначної системи нумерації у 

межах зони нумерації та реалізація 

можливості збереження 

географічного номеру у разі зміни 

місця проживання.   

Відповідає принципу адекватності 

регуляторної діяльності, вимогам 

часу та євроінтеграційним процесам 

в Україні. 

Витрати, пов’язані із 

впровадженням наведеного 

проекту регуляторного акта 

у громадян, відсутні 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання: 
Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб’єктів 

господарювання, що 

підпадають під дію 

регулювання, одиниць 

4 122 84 3 213** 

Питома вага групи у 

загальній кількості, 

відсотків 

1,9% 57,3% 39,4% 1,4% 100% 

** - за даними НКЕК, відповідно до бази даних Системи обліку ресурсу нумерації 

ЕКМЗК України щодо діючих постачальників електронних комунікаційних мереж та/або 

послуг, які отримали право на користування ресурсом нумерації на підставі дозвільних 

документів.   
 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 Відсутні. Обов’язкові витрати 

суб’єктів господарювання 

відсутні. 

Альтернатива 2 Мінімальні Обов’язкові витрати 

суб’єктів господарювання 

відсутні. 

Альтернатива 3 Максимальні Обов’язкові витрати 
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Забезпечення більш ефективного 

розподілу та використання 

національних ресурсів нумерації. 

Розширення спектру інформаційно-

комунікаційних послуг, необхідних 

для забезпечення зростаючих потреб 

суспільства, держави та бізнесу. 

Збільшення доходів від надання 

сучасних інформаційно-

комунікаційних послуг, зокрема 

послуг міжмашинної взаємодії, 

Інтернету речей (М2М/IoT), надання 

доступу до контент-послуг. 

Можливість використання сучасних 

технологічних рішень для 

скорочення витрат на експлуатацію 

телекомунікаційних мереж доступу 

за рахунок спільного використання 

інфраструктур мереж фіксованого та 

рухомого зв’язку, розширення 

прозору та зрозумілі умови 

використання ресурсів нумерації на 

різних видах мереж, включаючи 

віртуальні, 

Створення умов для зростання 

інвестицій у розвиток електронних 

комунікаційних мереж та супутньої 

інфраструктури. 

Вдосконалення національної системи 

нумерації шляхом впровадження 

семизначної системи нумерації у 

межах зони нумерації, що створює 

умови для переходу до більш 

перспективного принципу побудови 

мереж та ефективного використання 

інвестицій у їх розвиток. 

Врахування умов щодо конкуренції 

постачальників електронних 

комунікаційних мереж та/або послуг. 

суб’єктів господарювання 

відсутні. 

 

Вибір найбільш оптимального альтернативного способу 

досягнення цілей 

Для розв’язання проблеми пропонується затвердити «Положення про 

розподіл, користування та облік ресурсів нумерації електронних 

комунікаційних мереж загального користування». 

 
Рейтинг 

результативності 

(досягнення цілей 

під час вирішення 

проблеми) 

Бал 

результативності 

(за чотирибальною 

системою оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння відповідного 

бала 

Альтернатива 1 1 Зазначений бал присвоєно з урахуванням 
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Рейтинг 

результативності 

(досягнення цілей 

під час вирішення 

проблеми) 

Бал 

результативності 

(за чотирибальною 

системою оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння відповідного 

бала 

того, що у разі неприйняття регуляторного 

акта проблема залишиться неврегульованою.  

Альтернатива 2 3 Зазначений бал присвоєно з урахуванням 

того, що цілі прийняття регуляторних актів 

можуть бути досягнуті частково. 

Також це не  дасть змогу НКЕК належним 

чином забезпечити реалізацію єдиної 

державної політики у сфері електронних 

комунікацій щодо вдосконалення процедури 

розподілу, користування та обліку ресурсів 

нумерації електронних комунікаційних 

мереж загального користування. 

Альтернатива 3 4 Зазначений бал присвоєно з урахуванням 

того, що прийняття регуляторного акта 

надасть можливість вирішити проблему 

повною мірою (проблема більше існувати не 

буде).  

Цілі державного регулювання будуть 

досягнуті повністю. 

Ґрунтується на спільних взаємоузгоджених та 

взаємовигідних для держави та бізнесу 

підходах до розподілу та користуванню 

ресурсами нумерації.  

Відповідає принципам ефективності, 

прозорості та врахування громадської думки, 
адекватності державної регуляторної 

політики, вимогам часу та євроінтеграційним 

процесам в Україні. 
 

 

Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної 

проблеми 

Для розв’язання проблеми, визначеної в першому розділі аналізу 

регуляторного впливу, передбачається затвердження в установленому 

порядку постанови НКЕК «Про затвердження Положення про розподіл, 

користування та облік ресурсів нумерації електронних комунікаційних мереж 

загального користування», що буде сприяти:  

виконанню вимог Закону України «Про електронні комунікації», в 

частині забезпечення раціонального розподілу та використання ресурсів 

нумерації на засадах індивідуальних прав чи загальних прав користування; 

створенню рівних умов діяльності для ринку послуг електронних 

комунікацій шляхом забезпечення прозорого та недискримінаційного 

доступу суб’єктів господарювання до обмежених національних ресурсів 

нумерації; 
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приведенню типів ресурсів нумерації у відповідність до Національного 

плану нумерації України та Рекомендацій МСЕ ITU-Т Е.164 «Міжнародний 

план нумерації електрозв’язку загального користування», ITU-T Е.212 «План 

міжнародної ідентифікації мереж загального користування та абонентів»; 

гармонізації використання ресурсів нумерації відповідно до вимог 

Міжнародного союзу електрозв’язку та міжнародних договорів України, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; 

врегулюванню проблемних питань щодо виділення скорочених номерів 

для служб екстреної допомоги та служб соціального спрямування; 

забезпеченню виконання вимог Закону України «Про Державний 

бюджет України» з надходжень за виділення та користування ресурсами 

нумерації до Державного бюджету. 

 

Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта  

Оскільки проект регуляторного акту направлено на імплементацію 

вимог Закону України «Про електронні комунікації», то строк дії вказаного 

акта відповідає строку дії цього Закону. 

Регуляторний акт може втратити чинність у разі втрати чинності актом 

законодавства, відповідно до якого прийнято нормативно-правовий акт. 

 

Визначення показників результативності дії регуляторного акта  

Показниками результативності після набрання чинності регуляторного 

акта є: 

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних 

осіб з основних положень регуляторного акта; 

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія 

регуляторного акта; 

сума коштів, що надійде до Державного бюджету України за видачу, 

переоформлення та продовження строку дії дозволів на користування 

ресурсом нумерації; 

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання 

та/або фізичними особами,  пов'язаними з виконанням вимог акта; 

розширення переліку та доступності сучасних електронних 

комунікаційних послуг;   

стабілізація абонентської бази постачальників, які використовують 

географічні ресурси нумерації мереж фіксованого зв’язку, подолання 

негативних тенденцій останніх років щодо її суттєвого зменшення; 

реалізація переходу на єдину семизначну систему нумерації в межах 

зони нумерації з метою приведення національної системи нумерації до 

нового адміністративно-територіального устрою України; 

кількість діючих дозволів на користування ресурсом нумерації на 

додаткові типи ресурсів нумерації. 

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних 

осіб щодо основних положень акта є достатнім, за рахунок його 

оприлюднення на офіційній сторінці НКЕК в мережі Інтернет з метою 
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одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 

об’єднань.  

 

Очікувані результати прийняття регуляторного акта  

Прийняття проекту регуляторного акта надасть можливість НКЕК 

вдосконалити процедури первинного розподілу ресурсів нумерації та 

здійснювати облік ресурсів нумерації електронних комунікаційних мереж 

загального користування у відповідності з вимогами, встановленими 

Законом. 

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці несуть матеріальні 

затрати, які складаються із затрат на забезпечення підготовки та подання до 

НКЕК заяв про надання, переоформлення та продовження строку дії дозволів 

на користування ресурсом нумерації. 

Впливу зовнішніх факторів на дію акта не очікується, його реалізація 

не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного 

бюджету України та місцевих бюджетів. 

Очікувані наслідки дії запропонованого акта не передбачають 

нанесення шкоди суб’єктам господарювання. 

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта державними 

органами і органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними 

особами – висока. 

Функції в частині здійснення державного контролю та нагляду за 

додержанням вимог акта будуть здійснюватись державними органами, яким, 

відповідно до законодавства, надані такі повноваження. 

Додаткові витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку 

державних органів відсутні. 

Нормативно-правовий акт відповідає принципам державної 

регуляторної політики. 
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