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Шановний Анатолію Вікторовичу!

26 лютого 2019 року набрав чинності наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (наразі –
Міністерство розвитку громад та територій України) від 22.01.2019 № 3 «Про
затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів
інфраструктури будинкової розподільної мережі», зареєстрований Мін'юстом
від 08.02.2019 № 142/33113 (далі – наказ Мінрегіону).

Відповідно до статті 10 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) стосовно
кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та
періодичне відстеження його результативності.

Відстеження результативності регуляторного акта включає: виконання
заходів з відстеження результативності; підготовку та оприлюднення звіту про
відстеження результативності.

Також відповідно до вимог статей 10 та 26 Закону звіт про відстеження
результативності не пізніш як у десятиденний строк з дня підписання
оприлюднюється і відповідно не пізніше наступного робочого дня з дня
оприлюднення цього звіту подається до уповноваженого органу - Державної
регуляторної служби України.

Зокрема, необхідно забезпечити проведення базового відстеження
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результативності наказу в ІІ кварталі 2020 року.
З метою дотримання Мінрегіоном вимог Закону щодо відстеження

результативності дії наказу Мінрегіону звертаємося до Вас з проханням надати
наявну станом на 01.06.2020 інформацію щодо показників:

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія наказу
Мінрегіону - ____ од.;

розмір коштів і час, що витрачено суб’єктами господарювання,
пов’язаними з виконанням вимог наказу Мінрегіону – ____ млн грн;

кількість укладених договорів з доступу до інфраструктури будинкової
розподільної мережі (БРМ) - ___ од.;

розмір встановленої плати за доступ до інфраструктури БРМ - ___ грн;
кількість абонентів, що отримують телекомунікаційні послуги - ___ од.
Запитувану інформацію просимо надати до 19.06.2020 на електронну

адресу: humeniukmm@minregion.gov.ua.
Завчасно дякуємо за надану інформацію та сподіваємося на плідну

співпрацю у подальшому.
З повагою

Заступник директора Департаменту-
начальник відділу тарифної політики Наталія КРАВЧЕНКО

Гуменюк Микола
Тел. 207-1-849

МІНРЕГІОН

Ì0001695180VÎ

№7/10.4/9775-20 від 12.06.2020
Підписано ЕЦП

КРАВЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
12.06.2020 09:10

1695180


