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Інтернет асоціація України
(ІнАУ)

На № 75/3 від 26.06.2020

В Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації, (далі – НКРЗІ) опрацьовано ваш лист від 26.06.2020 № 75/3 стосовно
проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін в додаток до Положення
про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (далі – проект
постанови) та в межах компетенції, повідомляємо наступне.
За результатами розгляду проекту постанови, надісланого листом Міністерства
цифрової трансформації України від 15.06.2020 № 1/04-1-2598, зазначений проект
нормативно-правового акта рішенням НКРЗІ від 23.06.2020 № 241 погоджено із
зауваженнями.
При цьому, відповідно до статей 18, 39 Закону України «Про телекомунікації» та
на виконання пункту 86 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та
покращення бізнес-клімату, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від
04.12.2019 №1413-р, а також з метою удосконалення нормативної бази в сфері
телекомунікацій в частині надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності
виключно в електронній формі, НКРЗІ розроблено проект рішення НКРЗІ «Про внесення
змін до 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» (далі –
проект рішення НКРЗІ), який рішенням НКРЗІ від 14.07.2020 № 271 прийнято за основу та
оприлюднено на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет з метою отримання від
фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань зауважень та пропозицій до проекту рішення у
строк до 14 серпня 2020 року.
Проектом рішення НКРЗІ передбачено надання операторами, провайдерами
телекомунікацій звітності виключно в електронній формі за однією електронною формою
звітності №1-Т «Сфера телекомунікацій», що включає в себе 9 розділів за видами діяльності,
зокрема
розділи
щодо
покриття
рухомим
(мобільним)
зв’язком
за
адміністративно-територіальними одиницями (область, район (місто), населений пункт) за
певними технологіями та можливості фактичного підключення до фіксованого доступу до
мережі Інтернет за технологіями за адміністративно-територіальними одиницями (область,
район (місто), населений пункт).
Слід зазначити, що рішенням НКРЗІ «Про внесення змін до 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» від 11.02.2020 № 58, вже були
передбачені форми звітності щодо покриття рухомим (мобільним) зв’язком за
адміністративно-територіальними одиницями, та з даною позицією відповідний проект був
погоджений заінтересованими державними органами.
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Також зазначаємо, що на виконання рішення НКРЗІ від 11.02.2020 №63 «Про
надання операторам, провайдерам телекомунікацій запиту на отримання інформації»
суб’єкти господарювання вже мали досвід надання інформації на запит НКРЗІ щодо
можливості фактичного підключення до фіксованого доступу до мережі Інтернет за
технологіями за адміністративно-територіальними одиницями в електронній формі на
офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет в розділі «Операторам, провайдерам» за
допомогою відповідних програмних засобів з накладанням кваліфікованого електронного
підпису, що не стало додатковим навантаженням з огляду на оперативність та якість
отриманої інформації.
Більш того, з метою зменшення регуляторного навантаження на операторів,
провайдерів телекомунікацій НКРЗІ створює максимально зручні передумови для
спрощення процедури надання звітності в електронній формі, зокрема створено Систему
електронної звітності НКРЗІ.
Надання звітності через Систему електронної звітності має ряд суттєвих переваг,
зокрема:
- зменшення витрат робочого часу співробітників суб’єкта господарювання;
- можливість подати звітність у зручний час, 24 години на добу;
- наявність безкоштовного програмного забезпечення для електронного
звітування у режимі реального часу;
- в «електронному кабінеті» оператори, провайдери телекомунікацій мають
можливість переглянути всі форми звітності, які були надані до НКРЗІ, та їх реквізити;
- наявність додаткових можливостей: нагадувань, консультацій щодо заповнення
форм звітності тощо.
Враховуючи викладене, згаданим проектом рішення НКРЗІ створюються
сприятливі умови для діяльності суб’єктів господарювання в частині надання останніми
звітності, що не містить додаткових (таких, що не надавались раніше операторами,
провайдерами телекомунікацій відповідно до форм звітності та/або запитів НКРЗІ)
показників.
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