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МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
Мінцифри

вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150, тел. (044) 207-17-30
E-mail: hello@thedigital.gov.ua, сайт: www.thedigital.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 43220851

від ____________20___р. № ________________      На №_______________ від ______________20___р. 

Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, 
радіочастотного спектра та 
надання послуг поштового зв’язку

 
Міністерство цифрової трансформації в межах компетенції опрацювало 

проект 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» (далі ‒ Положення), надісланий листом Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, 
радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку від 21.07.2022 
№ 01-1531/102 та повідомляє.

Пунктами 1.8-1.10 розділу 1 Положення передбачається, що Реєстр 
первинного розподілу ресурсів нумерації формується на основі даних Системи 
обліку та є складовою електронної регуляторної платформи НКЕК. Технічним 
адміністратором Системи обліку та Реєстру є структурний підрозділ НКЕК, до 
функцій якого належать забезпечення функціонування та адміністрування 
технічних засобів, програмного забезпечення, а також комплексної системи 
захисту інформації, забезпечення технічної підтримки, захисту і збереження 
відомостей, що містяться в Системі обліку та в Реєстрі. 

Держателем Реєстру є НКЕК, що забезпечує створення, функціонування та 
ведення Реєстру, накопичення та узагальнення інформації про дозволи. 
Інформаційне наповнення Системи обліку та ведення Реєстру здійснюють 
уповноважені рішенням НКЕК посадові особи (далі – уповноважені особи). 
Уповноважені особи забезпечують повноту та своєчасність внесення ними 
інформації до Системи обліку, формування та оприлюднення Реєстру.

При цьому слід зазначити, що Закон України «Про публічні електронні 
реєстри» (далі – Закон) встановлює правові, організаційні і фінансові засади 
створення та функціонування публічних електронних реєстрів з метою захисту 
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прав та інтересів фізичних та юридичних осіб під час створення, зберігання, 
оброблення та використання інформації у публічних електронних реєстрах. 

Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у сфері 
публічних електронних реєстрів під час створення, ведення, взаємодії, 
адміністрування, перетворення, модифікації та припинення публічних 
електронних реєстрів, при використанні реєстрової інформації національних 
електронних інформаційних ресурсів під час провадження дозвільної діяльності, 
надання адміністративних, соціальних та інших публічних послуг, провадження 
іншої управлінської діяльності та державного регулювання, а також 
поширюється на відносини, що виникають під час створення, ведення, взаємодії, 
адміністрування Єдиного реєстру адвокатів з урахуванням особливостей, 
визначених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

Згідно частини третьої статті 26 Закону виключно законом або іншим 
актом законодавства, згідно з яким створений реєстр, визначаються відомості, 
зазначені у частині другій статті 26 цього Закону (крім випадків, визначених 
статтями 40 і 41 цього Закону) (частина третя статті 4 Закону). 

Частиною другою цієї ж статті Закону визначено, що базовий реєстр 
створюється згідно із законом, в якому зазначаються: 

1) повна та скорочена (за наявністю) назва реєстру; 
2) призначення реєстру; 
3) назва держателя реєстру; 
4) назва та/або вимоги до адміністратора; 
5) вимоги до публічних реєстраторів;
6) вимоги до створювачів; 
7) об’єкт (об’єкти) реєстру, порядок його (їх) реєстрації та ідентифікації; 
8) джерела інформації відповідного реєстру; 
9) види реєстрових даних, метаданих та візуальних, підтверджуючих ці 

дані, образів (матеріалів фото- та відеофіксації, скан-копій тощо);
10) спосіб (процес) створення створювачем інформації про об’єкт реєстру, у 

тому числі з використанням прикладних програмних інтерфейсів реєстрів; 
11) строки внесення до реєстру інформації про об’єкти реєстру; 
12) види та матеріальні форми документів, що створюються під час 

ведення реєстру, та спосіб їх обліку у складі такого реєстру;
13) фінансові джерела створення програмно-технічних засобів реєстру та 

право власності на них; 
14) вимоги до ведення та адміністрування реєстру; 
15) вимоги до інтеграції з Системою електронної взаємодії; 
16) вимоги до обробки та захисту персональних даних, інших реєстрових 

даних та інформації; 
17) джерела фінансового забезпечення функціонування реєстру; 
18) форми і порядок оприлюднення та отримання реєстрової інформації, 

права та обов’язки користувачів; 
19) перелік послуг реєстру та розмір плати за їх надання;
20) вимоги до системи управління ризиками та інформування суб’єктів 

інформаційної взаємодії і правоволодільців про порушення цілісності 
реєстрової інформації, її несанкціонованої обробки;
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21) порядок обов’язкового інформування правоволодільця про запити 
будь-яких осіб щодо інформації про нього та належні йому майно, 
майнові, правові та інші спеціальні статуси, а також про збирання, 
оброблення, внесення такої інформації до відповідних реєстрів, її зміну 
та видалення; 

22) дата початку функціонування реєстру.
Враховуючи зазначене, пропонуємо проект Положення доопрацювати з 

урахуванням вимог частини другої статті 26 Закону.
Крім того, абзацом третім пункту 3.5 глави 3

Положення передбачається, що витяг з Реєстру в електронній формі 
засвідчується кваліфікованою цифровою печаткою НКЕК із застосуванням 
засобів кваліфікованого електронного підпису із кваліфікованою відміткою часу. 

Проте, відповідно до абзацу першого пункту 11 Порядку використання 
електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого 
самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми 
власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 
2018 р. № 749 для визначення достовірності походження та проведення 
перевірки цілісності електронних даних, а також ідентифікації державної 
установи як створювача електронної печатки, у тому числі для засвідчення 
відповідності електронних копій електронного та паперового (фотокопія) 
документів оригіналу у випадках, передбачених законодавством, установа 
застосовує кваліфіковану електронну печатку. При цьому кваліфікована 
електронна печатка створюється за допомогою захищених носіїв особистих 
ключів (пункт 11 зазначеного Порядку).

Використання кваліфікованої електронної позначки часу під час 
накладання кваліфікованого електронного підпису чи печатки є обов’язковим 
(пункт 10 зазначеного Порядку).

З урахуванням викладеного вище, пропонуємо абзац третій пункту 3.5 
глави 3 Положення привести у відповідність до Порядку використання 
електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого 
самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми 
власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 
№ 749, в частині використання термінів «кваліфікована цифрова печатка» та 
«кваліфікована відмітка часу». Це ж зауваження стосується додатку 8 
Положення.

Перший заступник Міністра    Олексій ВИСКУБ

Руслан Малинич malynych@thedigital.gov.ua


