Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації
Міністерство цифрової трансформації України
Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
Українська асоціація операторів зв’язку «Телас»

Вих. № 537 від 18.01.2021

Офіс ефективного регулювання (далі – BRDO) висловлює свою повагу та звертається з
приводу наступного.
Місія BRDO – сприяти створенню ефективного регулювання і поліпшенню економічних
свобод в Україні. Для цього ми реалізуємо інклюзивний та відкритий процес оптимізації
регуляторних відносин, який має привести до взаємної довіри та партнерства держави й
бізнесу.
Надсилаємо підготовлений нашими експертами перелік підзаконних нормативноправових актів, прийняття яких передбачено Законом України «Про електронні комунікації», та
висловлюємо свою готовність до участі у їх розробці.
Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.

Додаток: Перелік нормативно-правових актів, які необхідно розробити та переглянути на
виконання Закону України «Про електронні комунікації» на 51 аркуші.

Голова

О. Дорогань

Перелік нормативно-правових актів, які необхідно розробити та переглянути на виконання Закону України «Про електронні комунікації»
№
з/п

Назва

Підстава
розробки

Затверджує

Розробник

Погоджує

Чинні нпа: зміни/скасування

Нормативно-правові акти, передбачені Законом
Скасувати

1

Стратегія розвитку сфери електронних
комунікацій

п.4 ч.1 ст.5

КМУ

ЦОВВ

НРО

2

Національний план розвитку електронних
комунікаційних мереж широкосмугового
доступу

п.4 ч.1 ст.5

КМУ

ЦОВВ

НРО

Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 07.06.2006 № 316-р
«Про схвалення Концепції розвитку
телекомунікацій в Україні»

Скасувати
Постанова КМУ від 09.06.2006
№815 «Про затвердження Плану
використання радіочастотного
ресурсу України»
Скасувати

3

План розподілу і користування
радіочастотним спектром в Україні

п.5 ч.1 ст.5

КМУ

ЦОВВ

НРО
Нацрада
ГШ ЗСУ

Постанова КМУ від 15.12.2005
№1208 «Про затвердження
Національної таблиці розподілу
смуг радіочастот України»
Викласти в новій редакції

4

Правила надання та отримання
електронних комунікаційних послуг

п.9 ч.1 ст.5
ч.2 ст.104

КМУ

ЦОВВ

НРО

Постанова Кабінету Міністрів
України від 11.04.2012 №295 «Про
затвердження Правил надання та

Примітки

отримання телекомунікаційних
послуг»
Внести зміни або викласти у новій
редакції

5

Розміри плати за видачу,
переоформлення, продовження терміну
дії ліцензій на користування
радіочастотним спектром

п.10 ч.1 ст.5

КМУ

ЦОВВ

НРО

Постанова КМУ від 22.02.2006
№200 «Про розміри плати за
видачу, продовження строку дії,
переоформлення, видачу
дублікатів ліцензій на
користування радіочастотним
ресурсом України»
Внести зміни або викласти у новій
редакції

6

Розміри плати за видачу,
переоформлення, продовження терміну
дії дозволів на користування ресурсом
нумерації та порядок її внесення

7

п.10 ч.1 ст.5
ч. 5 ст.75

КМУ

НРО

Методика розрахунку рентної плати за
радіочастотний спектр

п.11 ч.1 ст.5

КМУ

ЦОВВ
НРО

8

Порядок видачі дозволів на ввезення з-за
кордону радіоелектронних засобів та
випромінювальних пристроїв
спеціального призначення

п.12 ч.1 ст.5

КМУ

ГШ ЗСУ

9

Порядок ввезення з-за кордону,
придбання, встановлення та експлуатації
радіоелектронних засобів та
випромінювальних пристроїв
спеціального призначення

КМУ

ГШ ЗСУ

п.12 ч.1 ст.5
ч. 4 ст. 43

Постанова КМУ від 27.12.2008 №
1147 «Про затвердження розміру
плати за виділення номерного
ресурсу і порядок її внесення»

Потрібно узгодити із ст.7
Податкового кодексу

10

Порядок користування радіочастотним
спектром для потреб дипломатичних
представництв, консульських установ
іноземних держав, представництв
міжнародних організацій в Україні та
військових формувань іноземних держав,
які тимчасово перебувають на території
України, а також для потреб іноземних
юридичних осіб під час здійснення ними
висвітлення спортивних, культурних та
інших заходів

11

Порядок запровадження в умовах
надзвичайного або воєнного стану
тимчасових обмежень на всій території
України чи в окремих її регіонах на
використання радіообладнання,
випромінювальних пристроїв,
радіоелектронних засобів та
випромінювальних пристроїв
спеціального призначення

12

Порядок користування радіочастотним
спектром в Україні в особливий період та
в умовах надзвичайного або воєнного
стану

Внести зміни або викласти у новій
редакції
Постанова КМУ від 11.07.2001
№818 «Про Порядок надання
спеціальних дозволів на
експлуатацію радіоелектронних
засобів дипломатичними
представництвами, консульськими
установами іноземних держав,
представництвами міжнародних
організацій в Україні»

п.13 ч.1 ст.5
ч.6 ст.46

п.14 ч.1 ст.5
п.20 ч.1 ст.6

КМУ

НРО

КМУ

ЦОВВ

п.16 ч.2 ст.7
ч.1 ст.40

ЦОВВ
КМУ

ГШ ЗСУ

НРО
Внести зміни або викласти у новій
редакції

13

Порядок забезпечення надання
електронних комунікаційних послуг та
участі постачальників електронних
комунікаційних мереж та/або послуг в
оповіщенні населення в умовах
надзвичайного та воєнного стану

ч.2 ст.115

КМУ

ЦОВВ

НРО ГШ
ЗСУ

Постанова Кабінету Міністрів
України від 27 вересня 2017 року N
733 "Про затвердження
Положення про організацію
оповіщення про загрозу
виникнення або виникнення

надзвичайних ситуацій та зв'язку у
сфері цивільного захисту"

14

Порядок створення та діяльності системи
оперативно-технічного управління
електронними комунікаційними
мережами загального користування та
національного центру управління
електронними комунікаційними
мережами для цілей оборони та безпеки
держави в умовах надзвичайної ситуації,
надзвичайного і воєнного стану

Внести зміни або викласти у новій
редакції

п.15 ч.1 ст.5

ч.1 ст. 23

КМУ

ГШ ЗСУ

ЦОВВ

15

Порядок компенсації за державні кошти
збитків, пов’язаних із розгортанням
мереж для надання доступу до
універсальних послуг на визначених
територіях

ч.1 ст. 102

КМУ

ЦОВВ

НРО

16

Порядок і методика розрахунку та
відшкодування збитків у зв’язку з
розгортанням електронних
комунікаційних мереж для надання
універсальних електронних
комунікаційних послуг

ч.3 ст. 102

КМУ

ЦОВВ

НРО

17

Порядок здійснення перевірки
розрахунку збитків у зв’язку з
розгортанням електронних
комунікаційних мереж для надання
універсальних електронних
комунікаційних послуг та прийняття
рішення щодо їх відшкодування та
розміру такого відшкодування

ч.4 ст. 102

КМУ

ЦОВВ

НРО

Постанова Кабінету Міністрів
України від 29 червня 2004 року N
812 "Деякі питання оперативнотехнічного управління
телекомунікаційними мережами в
умовах надзвичайних ситуацій,
надзвичайного та воєнного стану"

18

Порядок установлення та визначення
розмірів охоронних зон і просік, порядок
їх маркування та проведення робіт у цих
зонах, в тому числі, перелік робіт,
здійснення яких потребує погодження з
операторами електронних комунікацій

ч.2 ст.25

КМУ

ЦОВВ

НРО

Внести зміни або викласти у новій
редакції Постанова КМУ від 29
січня 1996 р. N 135 «Про
затвердження Правил охорони
ліній електрозв'язку»
Внести зміни або викласти у новій
редакції

НРО

19

План конверсії радіочастотного ресурсу
України

ГШ ЗСУ
ч.1 ст.55

КМУ

ЦОВВ

Нацрада

Постанова КМУ від 05.09.2014 №
514 «Деякі питання проведення
конверсії радіочастотного ресурсу
України в смугах радіочастот
загального користування»
Внести зміни або викласти у новій
редакції

20

Порядок компенсації спеціальним
користувачам витрат, пов’язаних з
конверсією із залученням
позабюджетних коштів

ч.4 ст.55

КМУ

ЦОВВ

ГШ ЗСУ

21

Порядок застосування механізму
компенсації у разі вивільнення або
обмеження користування раніше
виділеного радіочастотного спектра, в
тому числі розрахунку її вартості та
залучення з цією метою бюджетних
та/або позабюджетних коштів

ч.2 ст.56

КМУ

ЦОВВ

НРО

НРО

Постанова КМ від 01.08.2007 №
993 «Про затвердження Порядку
залучення додаткових
позабюджетних коштів для
проведення конверсії
радіочастотного ресурсу України в
смугах радіочастот загального
користування»

Внести зміни або викласти у новій
редакції

22

Технічний регламент радіообладнання

ч.1 ст.67

КМУ

ЦОВВ

23

Державна програма щодо забезпечення
державної підтримки організації вільного
доступу до локальних радіо мереж у
громадських місцях, включаючи парки,
сквери, громадські будівлі, бібліотеки,
медичні центри та музеї по всій Україні

ч. 5 ст.66

КМУ

ЦОВВ

24

Вимоги до кваліфікації персоналу та
технічних засобів, що застосовуються для
здійснення виявлення джерел
радіозавад.

ч. 1 ст.73

КМУ

ЦОВВ

25

Вимоги до суб’єктів господарювання для
здійснення діяльності з виявлення дії
джерел радіозавад (для їх акредитації)

ч. 1 ст.73

КМУ

ЦОВВ

26

Методика розрахунку збитків завданих
внаслідок створення радіозавад

ч. 5 ст.73

КМУ

ЦОВВ

27

Порядок моніторингу рівня тарифів (цін)
на універсальні послуги

ч. 1 ст.100

КМУ

ЦОВВ

28

Критерії та їх значення для визначення
доступності (цінової) універсальних
послуг

ч. 1 ст.100

КМУ

ЦОВВ

ч. 3 ст.100

КМУ

ЦОВВ

29

Порядок сприяння отриманню
універсальних послуг споживачам з
інвалідністю та забезпеченню їх

постанова КМУ від 24 травня 2017
р. № 355 Про затвердження
Технічного регламенту
радіообладнання

НРО
МЕРТ

відповідним термінальним обладнанням
та спеціальними засобами, що
покращують рівноцінний доступ,
включаючи, за необхідності,
розпізнавання та синтез мови

30

Порядок надання і розміри цільової
адресної соціальної допомоги для
отримання універсальних послуг

ч. 1 ст.101

КМУ

ЦОВВ

31

Порядок проведення конкурсу з
розгортання електронних комунікаційних
мереж для забезпечення доступності
універсальних послуг

ч. 4 ст.101

КМУ

ЦОВВ

32

Порядок безкоштовного доступу до
об’єктів інфраструктури державної та
комунальної власності (на відповідний
території), придатної для розгортання
(створення) електронних комунікаційних
мереж, постачальниками електронних
комунікаційних послуг, обраними на
конкурсі з розгортання електронних
комунікаційних мереж для забезпечення
доступності універсальних послуг

п. 1 ч. 5
ст.101

КМУ

ЦОВВ

33

Тарифи для доступу до елементів
інфраструктури об’єктів будівництва,
транспорту, електроенергетики,
кабельної каналізації електрозв’язку,
будинкової розподільної мережі
постачальниками електронних
комунікаційних послуг, обраними на
конкурсі з розгортання електронних
комунікаційних мереж для забезпечення
доступності універсальних послуг

п. 2 ч. 5
ст.101

КМУ

ЦОВВ

34

Порядок призначення постачальників
електронних комунікацій послуг для
забезпечення доступу до універсальної
послуги на призначеній території (у разі,
якщо жоден суб’єкт господарювання не
взяв участь у конкурсі з розгортання
електронних комунікаційних мереж для
забезпечення доступності універсальних
послуг або за його результатами не було
визначено переможця)

ч. 6 ст.101

КМУ

ЦОВВ

35

Порядок прийняття регуляторним
органом рішень щодо забезпечення
доступності (географічної) універсальних
електронних комунікаційних послуг

ч. 13 ст.101

КМУ

ЦОВВ

36

Типова методика визначення розмірів
відшкодування збитків завданих
пошкодженням електронної
комунікаційної мережі, що сталося з вини
кінцевого користувача

ч. 3 ст.109

КМУ

ЦОВВ

37

Порядок надання постачальникам
електронних комунікаційних послуг
безоплатного доступу до програмного
забезпечення з метою надання доступних
електронних комунікаційних послуг для
осіб з інвалідністю

ч.2 ст.116

КМУ

ЦОВВ

Порядок тимчасового обмеження
надання електронних комунікаційних
послуг у районі проведення
антитерористичної операції

підпункт 34 п.
11 Прикінцев
положень ст.
14 ЗУ "Про
боротьбу з
тероризмом"

38

КМУ

НРО

Внести зміни або викласти в новій
редакції
Наказ Мінтрансзв’язку від
23.11.2006 № 1105 «Про
затвердження Національного
плану нумерації України»,
зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 07.12.2006 за №
1284/13158
Внести зміни або скасувати

39

Національний план нумерації (технічна
політика щодо формування ресурсів
нумерації)

40

Показники та параметри швидкості для
універсальної послуги широкосмугового
доступу до мережі Інтернет в
фіксованому місці

41

Параметри якості універсальних
електронних комунікаційних послуг та їх
показники (значення) і рівні, методи їх
вимірювання (випробування)
постачальниками електронних
комунікаційних послуг та методик
вимірювань (випробувань)

п.13 ч.1 ст.6
ч.1 ст.47

ЦОВВ

ЦОВВ

п.14.1 ч.1
ст.6
ч. 2 ст. 99

ЦОВВ

п.14.2 ч.1
ст.6
ч. 3 ст.111

ЦОВВ

ЦОВВ

Наказ Мінтрансзв’язку від
29.09.2008 № 1200 «Про
затвердження Плану переходу на
перспективну систему нумерації
телефонної мережі загального
користування України»,
зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 22.10.2008 за №
1014/15705

Строки переходу можна
визначити в плані нумерації

42

Критерії для віднесення мереж до:
мереж широкосмугового доступу;
високошвидкісних мереж;
мереж високої та надвисокої пропускної
здатності

п.14.3 ч.1
ст.6

ЦОВВ
Скасувати
Наказ Мінтрансзв’язку «Про
встановлення рівнів якості послуг
рухомого (мобільного) зв’язку» від
19.03.2010 № 147, зареєстрований
в Міністерстві юстиції України
06.04.2010 № 277/17572
Скасувати

43

Параметри якості електронних
комунікаційних послуг та їх показники і
рівні

п.15 ч.1 ст.6

ЦОВВ

ЦОВВ

НРО

44

Методика вимірювання параметрів якості
електронних комунікаційних послуг
постачальниками електронних
комунікаційних послуг

п.15 ч.1 ст.6

ЦОВВ

ЦОВВ

НРО

45

Критерії та показники ефективності
користування радіочастотним спектром
для певних радіотехнологій у відповідних
смугах радіочастот

ЦОВВ

НРО

46

Методика здійснення розрахунків
електромагнітної сумісності

п.17 ч.1 ст.6
ч.3 ст.39

п.19 ч.1 ст.6

ЦОВВ
ЦОВВ

ЦОВВ

Наказ Мінтрансзв’язку «Про
встановлення рівнів якості послуг
фіксованого телефонного зв’язку»
від 22.02.2010 № 91,
зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 15.03.2010 за №
220/17515

Врегулювати в одному документі,
передбачивши крім двох
наведених і інші типи послуг,
зазначені в Законі

47

Порядок взаємодії та типовий договір про
взаємодію постачальників електронних
комунікаційних мереж та/або послуг з
національним центром оперативнотехнічного управління електронними
комунікаційними мережами України

48

Норми частотно-територіального
рознесення щодо забезпечення
електромагнітної сумісності
радіообладнання/випромінювальних
пристроїв для спільного використання
різними радіотехнологіями та
радіослужбами загальних та спеціальних
користувачів

ч.2 ст.69

ЦОВВ

ЦОВВ

49

Порядок забезпечення доступності
електронних комунікаційних послуг для
осіб з інвалідністю

ч.2 ст.116

ЦОВВ

ЦОВВ

ч.7 ст.32

ЦОВВ

ЦОВВ

НРО
ГШ ЗСУ

Внести зміни або викласти у новій
редакції

50
51

Положення про Електронну регуляторну
платформу
Форма акта позапланової перевірки
додержання законодавства про

ч.5 ст.8

НРО

НРО

ч.6 ст.13

НРО

НРО

Наказ НКРЗІ від 09.06.2020 № 223
«Про затвердження Порядку
користування інформаційноаналітичною системою
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації»
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України01 липня 2020 р. за
№ 608/34891

електронні комунікації та радіочастотний
спектр

52

Форма припису про усунення виявлених
порушень вимог законодавства про
електронні комунікації та радіочастотний
спектр

ч.8 ст.13

НРО

НРО

53

Форма розпорядження про усунення
виявлених порушень вимог
законодавства про електронні комунікації
та радіочастотний спектр

ч.8 ст.13

НРО

НРО
Внести зміни або викласти у новій
редакції

54

Порядок взаємодії регуляторного органа
та правоохоронних органів (проведення
спільних заходів) з метою усунення
порушень законодавства про електронні
комунікації та радіочастотний спектр

55

Порядок вжиття невідкладних
тимчасових заходів з усунення загроз та
ризиків для громадської безпеки,
громадського здоров'я, створення
серйозних економічних або операційних
проблем для інших користувачів
радіочастотного спектра

ч.3 ст.14

НРО, МВС,
інші
правоохоро
нні органи

НРО, МВС,
інші
правоохор
онні
органи

ч.4 ст.14

НРО

НРО

Рішення НКРЗІ від 27.02.2018 №
117 «Про затвердження Порядку
взаємодії Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у
сфері зв’язку та інформатизації, з
Національною поліцією України»,
зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 16 березня 2018 р.
за № 325/31777

56

Орієнтовний перелік видів електронних
комунікаційних послуг та доступу до
електронних комунікаційних мереж

п.8 ч.2 ст.16

НРО

з урахуванням п. 4 ч. 4 ст. 4
законопроекту 4066

НРО
Внести зміни або викласти у новій
редакції

57

Порядок та форма ведення реєстру
постачальників електронних
комунікаційних мереж та послуг

ч.1 ст.17

НРО

НРО

58

Регуляторна звітність

ч.1 ст.20

НРО

НРО

59

Методика проведення та оновлення
географічних оглядів

ч.3 ст.21

НРО

НРО

60

Перелік інформації і форма повідомлення
щодо наміру з розгортання мереж
широкосмугового доступу

ч.5 ст.21

НРО

НРО

Рішення НКРЗІ від 17.12.2019 №
610 "Питання ведення реєстру
операторів, провайдерів
телекомунікацій", зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 02
січня 2020 р. за № 11/34294

Скасувати
Рішення НКРЗ від 13.05.2010 № 217
«Про затвердження Порядку
проведення експертизи при
досудовому врегулюванні спору»,
зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 14.07.2010 №
525/17820
Скасувати

61

Порядок розгляду спорів між
постачальниками електронних
комунікаційних мереж та/або послуг

ч.1 ст.24

НРО

НРО

Рішення НКРЗ від 08.12.2005 № 155
«Про затвердження Правил
взаємоз`єднання

телекомунікаційних мереж
загального користування»,
зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 27.01.2006 №
71/11945

62

Порядок здійснення регуляторним
органом заходів із координації процесу
спільного розташування і використання
елементів мереж та пов’язаних з ними
об’єктів операторами, постачальниками
електронних комунікаційних мереж

п.1 ч.4 ст.26
ч.3 ст.26

НРО

НРО

63

Порядок створення і функціонування
єдиного інформаційного пункту з питань
спільного розташування і використання
елементів електронних комунікаційних
мереж та їх фізичної інфраструктури

п.2 ч.4 ст.26

НРО

НРО

64

Методика розподілу витрат, пов’язаних з
спільним користуванням об’єктами та
координацією робіт з розгортання
(створення) електронних комунікацій
мереж

п.3 ч.4 ст.26

НРО

65

Порядок надання доступу до фізичної
інфраструктури електронних комунікацій
для розгортання високошвидкісних
мереж

ч.2 ст.27

НРО

НРО

НРО

ЦОВВ

ЦОВВ

ГШ ЗСУ

ГШ ЗСУ

ч. 1 ст.28

СБУ

СБУ

ч. 4 ст.29

НРО

НРО

Рівень деталізації та порядок отримання
відомостей щодо наявності існуючої
фізичної інфраструктури в конкретній
географічній точці
66

67

Критерії для визначення робіт невеликого
масштабу на які не поширюються вимоги
щодо взаємодії операторів при
розгортанні фізичної інфраструктури
високошвидкісних електронних
комунікаційних мереж

Скасувати

68

Порядок визначення організаційних,
технічних та економічних умов
взаємоз'єднання електронних
комунікаційних мереж

п.2 ч.1 ст.33

НРО

НРО

Рішення НКРЗ від 08.12.2005 № 155
«Про затвердження Правил
взаємоз`єднання
телекомунікаційних мереж
загального користування»,
зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 27.01.2006 №
71/11945

69

Обов'язкові вимоги до договору про
взаємоз'єднання

ч.3 ст.33

НРО

НРО

// -

70

Правила надання і отримання доступу до
кабельної каналізації

ч.4 ст.34

НРО

НРО

71

Правила надання в користування
кабельної каналізації

ч.4 ст.34

НРО

НРО

Внести зміни або викласти в новій
редакції

Рішення НКРЗІ від 23.08.2012 №
428 «Про затвердження Правил
надання в користування кабельної
каналізації електрозв’язку та
визнання таким, що втратило
чинність, рішення НКРЗ від
23.07.2009 № 1607»,
зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 12.09.2012 №
1571/21883
Скасувати (не передбачено
Законом)
Рішення НКРЗІ від 25.10.2012 №
540 «Про затвердження Порядку
регулювання тарифів на надання в
користування кабельної каналізації
електрозв`язку операторів
телекомунікацій», зареєстроване в
Міністерстві юстиції України
12.11.2012 за № 1901/22213

Внести зміни або викласти в новій
редакції

72

Граничні тарифи на надання в
користування кабельної каналізації

ч.4 ст.34

НРО

НРО

Рішення НКРЗІ від 30.12.2013 №
861 «Про затвердження Граничних
тарифів на надання в користування
кабельної каналізації
електрозв`язку операторів
телекомунікацій і визнання таким,
що втратило чинність, рішення
НКРЗІ від 29.11.2012 № 620»
зареєстроване в Міністерстві

юстиції України 06.02.2014 за
№230/25007

73

Критерії для визначення:
- першої точки доступу будинкової
розподільної мережі;
- точки доступу будинкової розподільної
мережі, що виходить за межі першої
точки концентрації або розподілу, здатної
розміщувати достатню кількість з’єднань
кінцевих користувачів, що дає змогу
ефективному постачальнику електронних
комунікаційних мереж та/або послуг
подолати визначені значні бар’єри для
впровадження;
- розгортання електронних
комунікаційних мереж, яке вважається
новим;
- економічних або фізичних бар’єрів, які
для дублювання мереж є високими і
неперехідними.

ч.3 ст.35

НРО

НРО
Внести зміни або викласти в новій
редакції

74

Порядок проведення радіочастотного
моніторингу користування
радіочастотним спектром загальними
користувачами

п.2 ч.1 ст.45

НРО

НРО

Рішення НКРЗІ від 16.07.2009 №
1599 «Про затвердження
Положення про радіочастотний
моніторинг у смугах радіочастот
загального користування»,
зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 07.08.2009 за №
741/16757

75

Порядок здійснення плати за
радіочастотний моніторинг у смугах
радіочастот загального користування

п.7 ч.1 ст.47

НРО

НРО
Внести зміни або викласти в новій
редакції
Рішення НКРЗІ від 29.03.2012 №
169 «Про затвердження Порядку
регулювання тарифів на роботи
(послуги) Державного
підприємства «Український
державний центр радіочастот»,
зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 20.04.2012 за №
588/20901

76

Перелік робіт та послуг, що виконуються
державним підприємством що
знаходиться в сфері управління
регуляторного органа, відповідно до
цього Закону, а також тарифи на них

77

Порядок, норми та умови користування
радіочастотним спектром (експлуатації
радіообладнання) на засадах загальної
авторизації

Рішення НКРЗІ від 01.11.2016 №
578 «Про затвердження Тарифів на
роботи (послуги) державного
підприємства «Український
державний центр радіочастот»,
пов’язані з користуванням
радіочастотним ресурсом України
та вимірюванням параметрів
телекомунікаційних мереж»,
зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 25 листопада 2016
р. за № 1530/29660
ч.4 ст.45

НРО

НРО
Скасувати

ч.4 ст.46

НРО

НРО

Рішення НКРЗІ №18 від 12.01.2012
«Про схвалення узагальнених умов
застосування радіоелектронних

Узгодити формулювання в п. 7.1
ч. 4 ст. 4 законопроекту 4066, там
-

засобів та випромінювальних
пристроїв»

Внести зміни або викласти в новій
редакції

78

Регламент аматорського радіозв’язку
України

ч.5 ст.46

НРО

НРО

79

Критерії початку користування та повного
освоєння радіочастотного спектру
досягнення яких є необхідним для того,
щоб радіочастотний спектр вважався
освоєним (в залежності від
радіотехнологій)

п.20 ч.1
ст.47

НРО

НРО

80

Форма заяви для отримання ліцензії на
користування радіочастотним спектром

ч.2 ст.48

НРО

НРО

81

Зміст та форма ліцензії на користування
радіочастотним спектром

ч.2 ст.48

НРО

НРО

82

Порядок встановлення строку дії ліцензії
на користування радіочастотним
спектром

ч.2 ст.50

НРО

НРО

Рішення НКРЗ від 21.10.2010 N 475
«Про затвердження Регламенту
аматорського радіозв'язку
України», зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 18
лютого 2011 р. за N 205/18943

технічні характеристики та умов
експлуатації радіообладнання,
випромінювальних пристроїв за
принципом загальної авторизації

83

Порядок здійснення оцінки наявності
критеріїв для відмови у продовженні
строку дії ліцензії на користування
радіочастотним спектром

ч.2 ст.51

НРО

НРО

84

Певні смуги загального користування та
радіотехнології для яких здійснюється
передача прав користування
радіочастотним спектром (його
частиною) та критерії їх визначення

ч.1 ст.52

НРО

НРО

85

Форма повідомлення про намір передати
або надати в користування індивідуальні
права користування радіочастотним
спектром (його частиною) шляхом

ч.2 ст.52

НРО

НРО

86

Форма заяви про переоформлення
ліцензії на користування радіочастотним
спектром

ч.2 ст.53

НРО

НРО

87

Порядок прийняття рішень про вжиття
заходів щодо забезпечення конкуренції
при користуванні радіочастотним
спектром

ч.1 ст.57

НРО

НРО

88

Показники накопичення смуг радіочастот
(в залежності від діапазону радіочастот),
досягнення яких може передбачати
застосування обмежень з метою
забезпечення конкуренції

ч.2 ст.57

НРО

НРО

АМКУ

89

Форма повідомлення про спільне
користування радіочастотним спектром

ч.2 ст.58

НРО

НРО
Внести зміни або викласти в новій
редакції

90

Порядок проведення конкурсу або
аукціону з надання ліцензій на
користування радіочастотним спектром

ч.3 ст.59

НРО

НРО

91

Порядки оформлення експлуатаційних
документів, пов’язаних з користуванням
радіочастотним спектром, на суднові
станції та радіоаматорам для дії їх як на
території України так і за її межами

ч.4 ст.63

НРО

НРО

92

Види радіообладнання та
випромінювальних пристроїв, які
підлягають реєстрації (мають низький
рівень відповідності суттєвим вимогам),
форма повідомлення виробника та
елементи технічної документації, які
необхідно надати

ч.1 ст.64

НРО

НРО

Рішення № 281 від 30.05.2017 "Про
затвердження Порядку
проведення конкурсів або тендерів
на отримання ліцензій на
користування радіочастотним
ресурсом України та внесення змін
до Ліцензійних умов користування
радіочастотним ресурсом України"

Необхідно узгодити назву в п.3 ч.
1 ст.16 законопроекту 4066 - там
порядок організації та участі у
конкурсі або аукціоні на
отримання ліцензії на
користування радіочастотним
спектром

Необхідно узгодити назву нпа
назву в п.3 ч. 1 ст.16
законопроекту 4066 - там
порядок оформлення та видачі
міжнародних та регіональних
експлуатаційних документів для
суднової або радіоаматорської
станції, вимоги до кваліфікації
радіоаматорів та операторів
таких станцій

93

Порядок отримання рішення щодо
можливості або неможливості
застосування нового типу
радіообладнання або
випромінювального пристрою на
території України загальними
користувачами

ч.2 ст.64

НРО
Внести зміни або викласти в новій
редакції

94

Порядок ведення реєстру
радіообладнання та випромінювальних
пристроїв

ч.3 ст.64
ч.10 ст.65

НРО

НРО

п.1, 2 ч.2 ст.
65

НРО

НРО

ч.1 ст. 66

НРО

НРО

Форма:
заяви щодо визначення можливості
застосування конкретного типу
радіообладнання та випромінювальних
пристроїв;

95

96

картки тактико-технічних даних
радіообладнання чи випромінювального
пристрою

Вимоги до радіообладнання, яке повинно
використовуватись в радіо мережі для

Рішення НКРЗ від 03.11.2005 №117
«Про затвердження Положення
про порядок і форму ведення
реєстру радіоелектронних засобів
та випромінювальних пристроїв,
що можуть застосовуватися на
території України в смугах
радіочастот загального
користування», зареєстроване в
Міністерстві юстиції України
28.12.2005 за № 1574/11854

того, щоб вона вважалась локальною
радіомережою

97

98

Порядок розгортання малопотужних
базових станцій

Перелік радіотехнологій,
радіообладнання, присвоєння
радіочастот для яких здійснюється без
розрахунків електромагнітної сумісності

ч.1 ст. 67

ч.2 ст. 68

НРО

НРО

НРО

НРО

Узгодити в п. 7.1.ч. 4 ст. 4
законопроекту 4066, там параметри радіообладнання, у
разі дотримання яких не
потрібно проводити розрахунки
електромагнітної сумісності

ГШ ЗСУ

Скасувати

99

100

Переліку типів радіообладнання,
експлуатація яких здійснюється без
внесення до реєстру присвоєнь
радіочастот загальних користувачів
Порядок визначення Переліку типів
радіообладнання, експлуатація яких
здійснюється без внесення до реєстру

ч.2 ст. 68
ч. 1 ст. 71

НРО

НРО

ч. 2 ст. 71

НРО

НРО

ГШ ЗСУ
ЦОВВ

Рішення НКРЗІ № 844 від
23.12.2014 «Про затвердження
Переліку радіоелектронних засобів
та випромінювальних пристроїв, на
експлуатацію яких потрібен дозвіл
на експлуатацію
радіоелектронного засобу або
випромінювального пристрою»,
зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 19 лютого 2015 р.
за № 201/26646

присвоєнь радіочастот загальних
користувачів

101

Форма декларації про забезпечення
електромагнітної сумісності
радіообладнання та повідомлення про
початок експлуатації радіоелектронного
засобу

ч.6 ст. 68

НРО

НРО

102

Форма витягу з реєстру присвоєнь
радіочастот загальних користувачів

ч. 20 ст. 68

НРО

НРО

103

Обсяг даних та формат відкритого
доступу до реєстру присвоєнь радіочастот
загальних користувачів

ч. 20 ст. 68

НРО

НРО
Скасувати

104

Порядок розрахунок електромагнітної
сумісності для загальних користувачів

ч. 1 ст. 69

НРО

НРО

105

Форма замовлення для виконання та
надання розрахунку електромагнітної
сумісності та форма розрахунку
електромагнітної сумісності для
радіообладнання загальних користувачів

ч. 3 ст. 69

НРО

НРО

Рішення НКРЗІ від 01.11.2012 №559
«Про затвердження Порядку
надання висновків щодо
електромагнітної сумісності та
дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів і
випромінювальних пристроїв та
визнання такими, що втратили
чинність, деяких рішень НКРЗ»,
зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 03.01.2013 за
№57/22589

106

Порядок тимчасового використання
радіообладнання

ч. 8 ст. 72

НРО

НРО

Внести зміни або викласти в новій
редакції

107

Порядок виявлення джерел радіозавад та
його документального оформлення за
заявами користувачів

ч. 2 ст. 73

НРО

НРО

108

Випадки і порядок здійснення
користувачем ресурсу нумерації передачі
чи надання в користування свої права
щодо нумерації іншим суб’єктам
господарювання

ч. 6 ст. 74

НРО

НРО

109

Форма заяви про надання дозволу на
користування ресурсом нумерації

ч. 1 ст. 75

НРО

НРО

110

Коди мереж, послуг, скорочених номерів
(кількість яких обмежена), розподіл яких
здійснюється на конкурсних засадах та
порядок проведення таких конкурсів

ч. 4 ст. 75

НРО

НРО

111

Порядок ведення реєстру первинного
розподілу ресурсів нумерації

ч. 9 ст. 75

НРО

НРО

ЦОВВ

Рішення НКРЗ від 19.04.2007 № 695
«Про затвердження Порядку
виконання робіт з виявлення та
усунення дії джерел радіозавад у
смугах радіочастот загального
користування», зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 19
липня 2007 р. за № 829/14096

Узгодити формулюва-ння в п.3 ч.
1 ст.16 законопроекту 4066 – там
порядок виконання робіт з
виявлення, усунення та/або
припинення дії джерел
радіозавад;
порядок взаємодії з
спеціальними користувачами та
правоохоронними органами,
суб’єктами господарювання під
час проведення відповідних
заходів;

112

Порядок надання прав користування
ресурсом нумерації технологічним
користувачам ресурсів нумерації

ч. 10 ст. 75

НРО

НРО

113

Порядок взаємодії технологічних
користувачів ресурсу нумерації та
постачальників електронних
комунікаційних мереж та/або послуг

ч. 10 ст. 75

НРО

НРО

114

Форма заяви про переоформлення
дозволу на користування ресурсом
нумерації

ч. 3 ст. 76

НРО

НРО

115

Форма заяви про продовження терміну
дії дозволу на користування ресурсом
нумерації

ч. 1 ст. 77

НРО

НРО
Внести зміни або викласти в новій
редакції

116

Порядок ідентифікації та визначення
ринків, характеристики яких можуть
обґрунтовувати запровадження
регуляторних зобов'язань

ч. 1 ст. 81

НРО

НРО

Рішення НКРЗІ від 14.07.2020 №
269 «Про затвердження Порядку
визначення ринків певних
телекомунікаційних послуг»,
зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 10.09.2020 р. за №
866/35149
Викласти в новій редакції

117

Порядок аналіз певного ринку
електронних комунікацій та визначення,
чи є ринок, таким, що підпадає під
запровадження регуляторних зобов'язань

ч. 1 ст. 82

НРО

НРО

Рішення НКРЗІ від 11.12.2018 №
640 "Про затвердження Порядку
проведення аналізу ринків певних
телекомунікаційних послуг та
визначення операторів,
провайдерів телекомунікацій з
істотною ринковою перевагою на
ринках таких послуг",

зареєстроване в Міністерстві
юстиції України від 17.01.2019 №
54/33025

118

Порядок визначення постачальника
електронних комунікаційних мереж або
постачальника електронних
комунікаційних послуг таким, що має
значний ринковий вплив

ч. 1 ст. 83

НРО

НРО

119

Порядок прийняття рішення про
накладення на постачальників
електронних комунікаційних мереж або
постачальників електронних
комунікаційних послуг із значним
ринковим впливом регуляторних
зобов’язань

ч. 1 ст. 84

НРО

НРО

120

Обсяг та за форма оприлюднення
постачальником електронних
комунікаційних мереж із значним
ринковим впливом (на яких накладені
зобов’язання з прозорості) інформації
щодо взаємоз’єднання мереж або
доступу

ч. 1 ст. 85

НРО

НРО

121

Мінімальні вимоги до типової пропозиції
стосовно взаємоз’єднання мереж та
доступу постачальників мереж із
значним ринковим впливом (на яких
накладені зобов’язання з прозорості)

ч. 2 ст. 85

НРО

НРО

122

Мінімальні критерії та форма
оприлюднення довідкових пропозицій
постачальників електронних
комунікаційних мереж із значним

ч. 3 ст. 85

НРО

НРО

-//-

ринковим впливом, (на яких накладені
зобов’язання з доступу до інфраструктури
електронних комунікацій)

123

Вимоги до формату та методології
роздільного обліку, які застосовуються у
разі накладення зобов’язань з
роздільного бухгалтерського обліку

ч. 1 ст. 87

НРО

НРО

124

Порядок, форма та обсяги оприлюднення
інформації щодо виконання зобов’язань з
роздільного обліку

ч. 2 ст. 87

НРО

НРО

125

Порядок встановлення норми прибутку
на послуги на певному оптовому ринку,
щодо якого встановлені регуляторні
зобов’язання

ч. 2 ст. 90

НРО

НРО

126

Вимоги до системи обліку витрат та
орієнтації цін на собівартість для надання
певних видів взаємоз’єднання мереж або
доступу (у разі накладення регуляторних
зобов'язань з обліку витрат та контролю
за цінами)

ч. 6 ст. 90

НРО

НРО

127

Основні параметри обліку витрат на
певних оптових ринках (у разі накладення
зобов’язань щодо системи обліку)

ч. 8 ст. 90

НРО

НРО
Скасувати

128

Порядок встановлення оптових
розрахункових такс за послуги термінації
національного трафіка для мобільного
голосового зв'язку

ч. 2 ст. 91

НРО

НРО

Рішення НКРЗІ від 30.08.2016 №
456 "Про затвердження
Розрахункових такс за послуги
пропуску трафіку до
телекомунікаційних мереж
операторів телекомунікацій з
істотною ринковою перевагою на

ринках послуг пропуску трафіку та
Граничних розрахункових такс за
послуги пропуску вхідного
міжнародного трафіку голосової
телефонії до телекомунікаційних
мереж операторів телекомунікацій
з істотною ринковою перевагою на
ринках послуг пропуску трафіку"

129

Порядок встановлення оптових
розрахункових такс за послуги термінації
національного трафіка для фіксованого
голосового зв’язку

ч. 2 ст. 91

НРО

НРО

130

Вимоги до моделі ефективного
оператора яка використовується для
розрахунку собівартості послуг пропуску
трафіка

ч. 5 ст. 91

НРО

НРО

131

Порядок оцінки регуляторним органом
відповідності пропозиції для спільного
інвестування критеріям наведеним у
частині другій статті 92 Закону України
«Про електронні комунікації»

ч. 3 ст. 92

НРО

НРО

132

Форма та строки подання регуляторної
звітності про виконання регуляторних
зобов’язань із сприяння спільному
інвестуванню елементів мереж
надвисокої пропускної здатності

ч. 5 ст. 92

НРО

НРО

133

Порядок накладення зобов’язань з
функціонального поділу

ч. 2 ст. 93

НРО

НРО

-//-

134

Форма пропозиції про умови доступу, які
будуть застосовуватися до електронної
комунікаційної мережі постачальники
електронних комунікаційних мереж із
значним ринковим впливом протягом
періоду здійснення та після здійснення
добровільного поділу

п.2 ч. 2 ст.
94

НРО

НРО

135

Порядок оцінки впливу запланованого
виділення (поділу) постачальника
електронних комунікаційних мереж із
значним ринковим впливом протягом та
наданих пропозицій про умови доступу,
на виконання існуючих регуляторних
зобов'язань

ч. 3 ст. 94

НРО

НРО

136

Порядок прийняття регуляторним
органом рішення у разі добровільного
поділу про накладення, збереження,
зміну чи скасування регуляторних
зобов’язань, а також визначення
обов’язку дотримання наданих
пропозицій про умови доступу в повному
обсязі чи частково

ч. 3 ст. 94

НРО

НРО

137

Терміни та форма повідомлення
постачальником електронних
комунікаційних мереж із значним
ринковим впливом про план щодо
виведення з експлуатації або зміни
частини інфраструктури електронної
комунікаційної мережі

ч. 3 ст. 97

НРО

НРО

ч. 3 ст. 98

НРО

НРО

138

Порядок прийняття рішення про
накладення на постачальників
електронних комунікаційних послуг із
значним ринковим впливом на певному

роздрібному ринку регуляторних
зобов’язань

139

Порядок прийняття регуляторним
органом рішення про накладення, зміну,
чи скасування зобов'язань на
постачальника послуг електронних
комунікацій на користь якого була
відчужена мережа електронної
комунікаційної розгортання якої
здійснювалось з компенсацією частини
витрат за рахунок державних коштів

ч. 9 ст.101

НРО

НРО

140

Порядок створення та безкоштовного
доступу кінцевих користувачів до
незалежного інструменту порівняння, що
дозволяє їм порівнювати та оцінювати
різні послуги доступу до мережі Інтернет
та послуги міжособистісних електронних
комунікацій, що надаються з
використанням нумерації

ч. 3 ст.110

НРО

НРО
Скасувати
Рішення НКРЗІ від 27.04.2012 №221
«Про схвалення орієнтовних
переліків показників якості, рівні
яких підлягатимуть обов`язковому
оприлюдненню операторами
телекомунікацій у 2014 році»

141

Перелік інформації про якість
електронних комунікаційних послуг,
форму і спосіб її оприлюднення
постачальниками електронних
комунікаційних послуг

Скасувати

ч. 3 ст.111

НРО

НРО

Рішення НКРЗ від 15.04.2010 № 174
«Про затвердження Положення
про якість телекомунікаційних
послуг», зареєстроване в

Об’єднати питання що
регулюються двома діючими НПА
в одному

Міністерстві юстиції України
23.06.2010 № 429/17724
Внести зміни або викласти в новій
редакції

142

Порядок надання послуги перенесення
номеру

ч. 2 ст.113

НРО

НРО

143

Порядок подання споживачами звернень
щодо позасудового врегулювання спору з
питань замовлення, отримання чи
припинення отримання електронних
комунікаційних послуг, а також порядок
врегулювання таких спорів

ч. 5 ст.123

НРО

НРО

Рішення НКРЗІ від 31.07.2015 №394
"Про затвердження Порядку
надання послуг із перенесення
абонентських номерів",
зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 21.08.2015 за №
1019/27464

Внести зміни або викласти в новій
редакції

144

Порядок випробування шляхом
вимірювання та/або спостереження щодо
передбачених законодавством
параметрів електронних комунікаційних
мереж, якості електронних
комунікаційних послуг, порядку
маршрутизації трафіка та обчислення
показників якості послуг електронних
комунікацій

п.9 ч.1 ст.11

НРО

НРО

Рішення НКРЗІ від 30.07.2013 №
487 «Про затвердження
Положення про вимірювання
параметрів телекомунікаційних
мереж з метою здійснення
державного нагляду у сфері
телекомунікацій та визнання
таким, що втратило чинність,
рішення НКРЗ», зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 19
серпня 2013 р. за № 1426/23958

Внести зміни або викласти в новій
редакції

145

Порядок маршрутизації трафіка при
наданні послуг міжособистісних
електронних комунікацій з
використанням нумерації

п.10 ч.2
ст.33

НРО

НРО

Рішення НКРЗІ від 05.07.2012 №
324 «Про затвердження Порядку
маршрутизації трафіку
телекомунікаційній мережі
загального користування України»,
зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 25.07.2012 №
1252/21564

Врахувати формулювання в п
10.5 ч. 4 ст. 4 законопроекту 4066

Скасувати, врегулювавши питання
Порядком маршрутизації
Наказ Державного комітету зв’язку
та інформатиці №33 від 22.02.2000
«Про порядок маршрутизації
вхідного міжнародного
телефонного трафіку»,
зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 07.03.2000
Внести зміни або скасувати,
врегулювавши питання Порядком
маршрутизації

Рішення НКРЗІ від 21.03.2017 №
147 «Про встановлення тимчасових
особливостей маршрутизації
трафіка в телекомунікаційній
мережі загального користування
України»

146

Форми регуляторної звітності
постачальників електронних

ч.1 ст.20

НРО

НРО

Внести зміни або викласти в новій
редакції

З урахуванням п. 14 ч.4 ст. 4
законопроекту 4066

комунікаційних мереж та послуг,
загальних користувачів радіочастотного

Рішення НКРЗІ 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»,
зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 18.05.2016 за №
739/28869

Інструкція щодо заповнення, строків і
порядку подання регуляторної звітності

Внести зміни або викласти в новій
редакції

ч.5 ст. 104

147

Порядок ідентифікації кінцевих
користувачів

ч.2 ст.113
НРО

НРО

Рішення НКРЗІ від 28.11.2017 №
607 "Про затвердження Порядку
реєстрації абонентів, які
отримують телекомунікаційні
послуги без укладення договору в
письмовій формі"

Необхідні зміни в ЗУ «Про
електронні комунікації»,
порядок повинен визначатись
Правилами надання та
отримання послуг

Викласти в новій редакції
Регламент Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у
сфері зв'язку та інформатизації
(Рішення НКРЗІ від 21.10.2014 №
720 із змінами)

148

Регламент регулятора комунікаційних
послуг

НРО

НРО

149

Перелік радіообладнання, експлуатація
якого здійснюється на підставі
присвоєння радіочастот

НРО

НРО

* НПА передбачено п. 7.1 ч. 1 ст.
4 законопроекту 4066

НРО

НРО

* НПА передбачено п. 7.10 ч. 4 ст.
4 законопроекту 4066

150

Визначення критеріїв для віднесення
радіообладнання до забороненого для
ввезення та застосування в Україні,

* НПА передбачено п. 1 ч. 4 ст. 4
законопроекту 4066

прийняття рішення щодо віднесення
відповідних видів або типів
радіообладнання як таких, що заборонені
до ввезення з-за кордону, реалізації та
застосування

151

Визначення організації, яка здійснює
функції адміністратора централізованої
бази даних перенесених номерів

НРО

НРО

* НПА передбачено п. 9.2 ч.4 ст.
4 законопроекту 4066

152

Встановлення тарифів на послуги
адміністратора централізованої бази
даних перенесених номерів

НРО

НРО

* НПА передбачено п. 9.2 ч.4 ст.
4 законопроекту 4066
Внести зміни або викласти в новій
редакції

153

Правила взаємоз’єднання електронних
комунікаційних мереж та основні вимоги
до договорів про взаємоз’єднання
електронних комунікаційних мереж

154

Порядок моніторингу якості електронних
комунікаційних послуг та дотримання
постачальниками електронних
комунікаційних послуг вимог щодо
оприлюднення інформації про їх якість

155

Порядок звернення виробників
радіообладнання та їх уповноважених
осіб чи постачальників електронних
комунікаційних послуг для отримання
рішення про умови проведення
демонстрації радіообладнання, тестових,

НРО

НРО

Рішення НКРЗ від 13.05.2010 № 217
«Про затвердження Порядку
проведення експертизи при
досудовому врегулюванні спору»,
зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 14.07.2010 №
525/17820

* НПА передбачено п. 10.3 ч.4 ст.
4 законопроекту 4066

* НПА передбачено п. 13.2 ч.4 ст.
4 законопроекту 4066

НРО

НРО

* НПА передбачено п. 3 ст. 16
законопроекту 4066

дослідних та інших видів випробувань, в
частині користування смугами
радіочастот

156

Вимоги до форм реєстру ліцензій на
користування радіочастотним спектром
та радіочастотних присвоєнь

НРО

НРО

* НПА передбачено п. 3 ст. 16
законопроекту 4066

157

Умови спільного користування
радіообладнанням, смугами
(номіналами) радіочастот

НРО

НРО

* НПА передбачено п. 3 ст. 16
законопроекту 4066

158

Порядок погодження передачі прав на
користування радіочастотним спектром

НРО

НРО

* НПА передбачено п. 3 ст. 16
законопроекту 4066

160

Порядок присвоєння радіочастот
радіоелектронним засобам та
випромінювальним пристроям, що
використовуються спеціальними
користувачами у смугах радіочастот
загального користування

НРО ГШ ЗСУ

НРО ГШ
ЗСУ

* НПА передбачено п. 17.7 ч.4 ст.
4 законопроекту 4066

161

Порядок здійснення державного нагляду
та радіочастотного моніторингу щодо
користування радіочастотним спектром
спеціальними користувачами

п.8 ч.2 ст.7

ГШ ЗСУ

ГШ ЗСУ

162

Порядок ведення Реєстру
радіоелектронних
засобів/випромінювальних пристроїв
спеціального призначення

ч.10 ст.65

ГШ ЗСУ

ГШ ЗСУ

ч. 8 ст. 68

ГШ ЗСУ

ГШ ЗСУ

163

Порядок присвоєння радіочастот для
радіоелектронних засобів та

випромінювальних пристроїв
спеціального призначення

164

Порядок проведення розрахунку
електромагнітної сумісності для
спеціальних користувачів визначається
Генеральним штабом Збройних Сил
України.

ч. 1 ст. 69

ГШ ЗСУ

ГШ ЗСУ

165

Форма замовлення для виконання та
надання розрахунку електромагнітної
сумісності та форма розрахунку
електромагнітної сумісності для
радіоелектронних засобів спеціальних
користувачів

ч. 3 ст. 69

ГШ ЗСУ

ГШ ЗСУ

Порядок проведення первинного
технічного контролю та/або натурних
випробувань встановленого
радіоелектронного засобу або
випромінювального пристрою
спеціального користувача на місці
експлуатації, із залученням засобів
радіочастотного моніторингу спеціальних
користувачів

ч. 15 ст. 69

ГШ ЗСУ

ГШ ЗСУ

Порядок виявлення джерел радіозавад
радіоелектронним засобом та
випромінювальним пристроєм
спеціальних користувачів

ч. 2 ст. 73

ГШ ЗСУ

ГШ ЗСУ

ГШ ЗСУ

ГШ ЗСУ

НРО

НРО

166

167

168

Порядок взаємодії Генерального штабу
Збройних Сил України з регуляторним
органом щодо усунення дії виявлених
джерел радіозавад, у смугах радіочастот
загального користування стосовно

ч. 4 ст. 73

НРО

радіообладнання спеціальних
користувачів
Інші НПА в які потрібно внести зміни чи скасувати (перелік не виключний, стосується НПА безпосередньо пов’язаних з електронними
комунікаціями)
1

Внести зміни
Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 15 травня 2013 р. N
386-р «Про схвалення Стратегії
розвитку інформаційного
суспільства в Україні»

2

3

Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України від
24.06.2015 № 355 «Про
затвердження Технічних вимог до
телекомунікаційних мереж
загального користування України
щодо забезпечення надання
телекомунікаційної послуги
перенесення абонентського
номера», зареєстрований у
Міністерстві юстиції України
17.07.2015 за № 872/27317
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України від
14.04.2017 № 244 «Про
затвердження Технологічного
процесу взаємодії
телекомунікаційних мереж між
собою під час надання послуги
перенесення абонентського

Законом не передбачено

У разі необхідності такого НПА
підставою для можуть бути
загальні повноваження ЦОВВ
щодо технічної політики

// -

номера і його подальшого
обслуговування»

4

Наказ Міністерства фінансів
України від 17.08.2015 № 719 «Про
затвердження форми Податкової
декларації з рентної плати»,
зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 03.09.2015 за №
1051/27496

5

Наказ Міністерства охорони
здоров’я України від 01.09.1996 №
239 «Про затвердження державних
санітарних правил та норм»,
зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 29.09.1996 року за
№ 488/1513

6

Постанова КМУ від 04.04.2018 №
253 «Про затвердження Правил
надання доступу до
інфраструктури кабельної
каналізації електрозв’язку»

7

Постанова КМУ від 18 липня 2018
р. № 611 «Про затвердження
Правил надання доступу до
інфраструктури будинкової
розподільної мережі»

8

Постанова КМУ від 18 липня 2018
р. № 610 «Про затвердження
Правил надання доступу до
інфраструктури об’єкта
будівництва»

9

Постанова КМУ від 18 липня 2018
р. № 853 «Про затвердження
Правил надання доступу до
інфраструктури об’єкта
електроенергетики»

10

Постанова КМУ від 18 липня 2018
р. № 586 «Про затвердження
Правил надання доступу до
інфраструктури об’єкта
транспорту»

11

Рішення НКРЗІ від 10.04.2018 р. №
203 «Про затвердження Методики
визначення плати за доступ до
елементів інфраструктури
кабельної каналізації
електрозв’язку», зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 27
квітня 2018 р. за № 528/31980

12

Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житловокомунального господарства
України від 25 вересня 2018 року
№ 247 «Про затвердження
Методики визначення плати за
доступ до елементів
інфраструктури об’єкта
будівництва»

13

Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житловокомунального господарства
України від 22 січня 2019 року № 3
«Про затвердження Методики
визначення плати за доступ до

елементів інфраструктури
будинкової розподільної мережі»

14

Наказ Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України
від 10 грудня 2018 року № 622
«Про затвердження Методики
визначення плати за доступ до
елементів інфраструктури об’єкта
електроенергетики»

15

Наказ Міністерства інфраструктури
України від 25 лютого 2019 року №
124 «Про затвердження Методики
визначення плати за доступ до
елементів інфраструктури об'єкта
транспорту»
Постанова КМУ

16

17

від 06.02.2019 № 191 «
Про
затвердження критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської
діяльності у сфері телекомунікацій
та визначається періодичність
проведення планових заходів
державного нагляду (контролю)
Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у
сфері зв'язку та інформатизації»
Наказ Державного комітету зв’язку
та інформатизації від 22.03.2004 N
52 «Про затвердження Положення
про фонд нормативних документів
у галузі зв'язку України»,

Можливо цей НПА можна
скасувати, потрібні консультації
відповідних фахівців

зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 6 квітня 2004 р. за
N 428/9027

18

Рішення НКРЗІ від 26.12.2017 №
670 «Про затвердження Інструкції з
оформлення в Національній
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації, матеріалів про
адміністративні правопорушення»
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 22 січня 2018 р. за
№ 94/31546

19

Рішення НКРЗІ від 25.06.2013 №
392 «Про затвердження
Положення про порядок взаємодії
органів державної влади при
здійсненні міжнародно-правового
захисту радіочастотного ресурсу
України», зареєстровано в
Міністерстві
юстиції України 17 липня 2013 р. за
№ 1192/23724

20

Рішення НКРЗІ від 31.05.2012 №
267 «Про затвердження Порядку
участі у засіданнях Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації, громадян України
та іноземних громадян,
представників суб’єктів ринку
зв’язку та інформатизації,
громадських організацій та засобів
масової інформації»,

зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 22 червня 2012 р.
за № 1047/21359
Скасувати

21

Указ Президента України від
23.11.2011 № 1067 «Про
Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сфері
зв`язку та інформатизації»

22

Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 10 вересня 2008 р. №
1189-р «Про схвалення Концепції
Державної програми ефективного
використання радіочастотного
ресурсу України із застосуванням
перспективних радіотехнологій»

23

Рішення НКРЗ від 19.08.2005 №53
«Про затвердження Ліцензійних
умов користування радіочастотним
ресурсом України», зареєстроване
в Міністерстві юстиції України
20.10.2005 за № 1237/11517

24

Рішення НКРЗІ від 13.02.2018 № 77
«Про затвердження Правил
надання виробником
радіообладнання інформації для
споживачів (користувачів) щодо
наявності вимог отримання
дозволу на експлуатацію
радіоелектронних засобів або
випромінювальних пристроїв та
інших параметрів використання

радіочастотного ресурсу України»,
зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 12.03.2018 за №
284/31736

25

Рішення НКРЗІ від 13.02.2018 № 78
"Про затвердження Порядку
ввезення з-за кордону та реалізації
в Україні радіоелектронних засобів
та випромінювальних пристроїв",
зареєстроване в Міністерстві
юстиції України12 березня 2018 р.
за № 282/31734

26

Рішення НКРЗ від 26.07.2007 року
N 854 «Про затвердження Порядку
проведення приймальних
випробувань радіоелектронних
засобів та випромінювальних
пристроїв на місці експлуатації»,
зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 10 серпня 2007 р.
за N 930/14197

27

Рішення НКРЗІ від 27.12.2012 №
684 «Про затвердження Порядку
здійснення державного нагляду за
користуванням радіочастотним
ресурсом України в смугах
радіочастот загального
користування та визнання такими,
що втратили чинність, деяких
рішень НКРЗ», зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 22
січня 2013 р. за № 175/22707

28

Рішення НКРЗІ від 13.12.2012 №
649 «Про затвердження Порядку
здійснення державного нагляду за
ринком телекомунікацій та
визнання такими, що втратили
чинність, деяких рішень НКРЗ»
зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 10 січня 2013 р. за
№ 92/22624

29

Рішення НКРЗ від 25.08.2011 № 429
«Про затвердження Порядку
надання послуги національного
роумінгу», зареєстроване в
Міністерстві юстиції України
13.09.2011 за № 1077/19815

30

Рішення НКРЗІ від 29.11.2012 №
624 «Про затвердження Основних
вимог до договору про надання
телекомунікаційних послуг та
визнання таким, що втратило
чинність, рішення НКРЗ від
26.03.2009 № 1420»,
зареєстроване у Міністерстві
юстиції України 24.12.2012 за №
2150/22462

31

Рішення НКРЗІ від 19.11.2019 №
541 "Про затвердження Правил
здійснення діяльності у сфері
телекомунікацій", зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 28
грудня 2019 р. за № 1309/34280

32

Рішення НКРЗ від 09.07.2009 №
1586 «Про затвердження Порядку

взаєморозрахунків між
операторами телекомунікацій»,
зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 21.09.2009
№880/16896

33

Рішення НКРЗ від 02.04.2009 №
1438 «Про затвердження Порядку
регулювання тарифів на
загальнодоступні
телекомунікаційні послуги»,
зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 22.04.2009
№363/16379

34

Рішення НКРЗІ № 564 від
26.11.2019 «Про затвердження
Граничних тарифів на
загальнодоступні
телекомунікаційні послуги і
визнання таким, що втратило
чинність, рішення НКРЗІ від 18
вересня 2018 року № 488»

35

Рішення НКРЗ від 01.06.2007 № 769
«Про затвердження Положення
про державне регулювання
номерного ресурсу
телекомунікаційної мережі
загального користування України»,
зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 20.06.2007 за №
679/13946

36

Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України від 17

березня 2014 року N 115,
зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 10 квітня 2014 р. за
N 405/25182 «Про затвердження
Положення про порядвизначення
переліку технічних засобів, які
можуть застосовуватися в
телекомунікаційних мережах
загального користування України,
та погодження застосування
засобів телекомунікацій, не
внесених до цього переліку»

37

Наказ Державного комітету зв’язку
та інформатизації від 17.03.2004 N
50 «Про встановлення одиниць
обліку часу телефонних розмов
абонентів стаціонарної телефонної
мережі з абонентами мереж
операторів стільникового рухомого
зв'язку», зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 2
квітня 2004 р за N 412/9011

38

Наказ Державного комітету зв’язку
та інформатизації та СБУ N
8т/020/08 від 16.02.2000 «Про
затвердження положень щодо
управління Єдиною національною
системою зв'язку», зареєстрований
в Міністерстві юстиції України 1
березня 2000 р за N 118/4339
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ТА НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ (перелік не виключний, необхідно уточнити у Держспецзв’язку)

Відповідно до п. 3 ч. 8 ст.107 ЗУ
«Про електронні комунікації»
одиниці обліку визначаються
Правилами надання та
отримання послуг

Законом не передбачені підстави
для видання.
Потрібні консультації з
відповідними фахівцями

1

Технічні вимоги (технічні специфікації) до
електронних комунікаційних мереж

п.12 ч.1 ст.6

ЦОВВ

2

Технічні вимоги (технічні специфікації) до
засобів електронних комунікацій

п.12 ч.1 ст.6

ЦОВВ

3

4

5

Організація перевірки, перегляду та
скасування галузевих нормативних
документів в сферах електронних
комунікацій та радіочастотного спектра

п.11 ч.1 ст.6

ЦОВВ

Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України,
Міністерства внутрішніх справ
України від 30.03.2016 № 239/229
«Про затвердження Правил
пожежної безпеки в галузі
зв’язку», зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 06
травня 2016 р. за № 684/28814
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України від
07.05.2015 № 252 «Про
затвердження нормативного
документа «Телекомунікаційна
мережа загального користування.
Телефонна мережа. Технічні
вимоги (у трьох частинах)»
Наказ Міністерства транспорту та
зв’язку України 13.12.2007 № 1164
Про затвердження нормативного
документа "Спільноканальна
сигналізації N 7. Національна
версія України. Правила
використання у телефонній мережі

загального користування. Версія
3.0"

6

Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України від 21
березня 2014 року N 128 "Про
затвердження нормативного
документа "Формування, обробка і
передавання параметрів "номер
сторони, що викликає" та "номер
сторони, яку викликають" у мережі
спільноканальної сигналізації N 7.
Технічні умови"

7

Наказ Міністерства транспорту та
зв’язку України 04.08.2010 N 558
Про затвердження Технічних вимог
до взаємоз'єднання та взаємодії
телефонних мереж загального
користування з різними
технологіями обробки, комутації,
перенесення сигналів

8

Наказ Міністерства транспорту та
зв’язку України 20.08.2010 N 607
Про затвердження Технічних вимог
до маршрутизації трафіку в
телефонній мережі загального
користування України

9

Наказ Адміністрації
Держспецзв'язку від 05 березня
2015 року N 117 "Про
затвердження ГБН В.2.2-34620942002:2015. "Лінійно-кабельні

споруди телекомунікацій.
Проектування"

10

Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житловокомунального господарства
України від 04 червня 2014 року N
163 "Про затвердження ДБН А.2.23:2014 "Склад, порядок
розроблення, погодження та
затвердження проектної
документації для будівництва"

11

Наказ Міністерства транспорту та
зв'язку України від 29 грудня 2007
року N 1198 "Про затвердження та
надання чинності ВБН В.2.2-332007 "Проектування
телекомунікацій. Споруди
станційні місцевих телефонних
мереж"

12

Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житловокомунального господарства
України від 13.11.2014 № 312 Про
затвердження ДБН В.2.5-56:2014
«Системи протипожежного
захисту»

погодження державних будівельних
норм в частині, що стосуються
інфраструктури електронних
комунікаційних мереж

П.12 ч.1 ст.6

ЦОВВ

Зміни в закони (необхідні для впровадження окремих положень ЗУ «Про електронні комунікації»)

1

ЗУ «Про доступ до об'єктів будівництва,
транспорту, електроенергетики з метою
розвитку електронних комунікаційних
мереж»

Ч.4 ст.25

Визначити порядок та спосіб
використання державного майна,
комунального майна та майна для
розміщення постачальниками
електронних комунікаційних послуг своїх
технічних засобів електронних
комунікацій
Доопрацювати зп 2321, в
Податковому кодексі
передбачити прийняття
методики КМУ або закріпити
порядок розрахунку рентної
плати.

Податковий кодекс України
2

Передбачити методику розрахунку
рентної плати за радіочастотний спектр

п.11 ч.1 ст.5

КМУ

ЦОВВ
НРО

Для того, щоб закон вступив в
силу одночасно з ЗУ «Про
електронні комунікації», його
потрібно прийняти до липня 2021
р.

