
 

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. 

Інтернет Асоціація України

вул. Олеся Гончара, 15/3, офіс 22,
м. Київ, 04053 
e-mail: info@inau.ua

У відповідь на лист від 10.11.2021 № 154, що надійшов на адресу Міністерства 
цифрової трансформації України, а також перенаправлений для розгляду до Мінцифри 
листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 12.11.2021 № 36641/0/2-21, щодо 
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10. 2015 № 835 «Про внесення 
змін у додаток до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі 
відкритих даних» повідомляємо таке.

Мінцифри у порядку і спосіб, передбачені Регламентом Кабінету Міністрів 
України, затвердженим постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950, 
було розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 
у додаток до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі 
відкритих даних» (далі – проект постанови).

Проектом постанови передбачено внести зміни в додаток до Положення про 
набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835, зокрема, забезпечити 
оприлюднення НКРЗІ відкритих даних щодо звітності операторів, провайдерів 
телекомунікацій в розрізі діяльності кожного оператора, провайдера телекомунікацій 
(в тому числі фінансово-економічних показників їх діяльності в цілому за кожним 
видом послуг та по областям).

Зазначаємо, що відповідно до Закону України «Про телекомунікації» 
Національна   комісія, що здійснює  державне регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації (далі – НКРЗІ) як орган державного регулювання у сфері 
телекомунікацій отримує безоплатно від операторів, провайдерів телекомунікацій 
звітність та інформацію, у тому числі таку, що містить фінансово-економічні 
показники. Вказана інформація подається операторами та провайдерами в обсягах, 
формах і порядку, визначених НКРЗІ.

Відповідно до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у 
формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
21.10.2015 № 835, наразі НКРЗІ як розпорядник інформації забезпечує оприлюднення 
у формі відкритих даних періодичної звітності операторів, провайдерів 
телекомунікацій, крім такої, що містить фінансові показники їх діяльності.
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Рішенням НКРЗІ № 69 від 23.02.2021 «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», зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 15.03.2021 за № 323/35945, затверджено, зокрема нову 
форму звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій», що містить повну та всебічну 
інформацію щодо діяльності операторів, провайдерів телекомунікацій, у тому числі 
інформацію щодо отриманих ними в звітному періоді доходів за видами наданих ними 
телекомунікаційних послуг, а також процедуру надання такої звітності до НКРЗІ.

З огляду на наведене, проектом постанови передбачено виключно 
оприлюднення НКРЗІ звітності операторів, провайдерів телекомунікацій, у тому числі 
такої, що містить фінансово-економічні показники їх діяльності, яка подається 
операторами, провайдерами телекомунікацій до НКРЗІ у встановленому ним порядку.

Таким чином, проектом постанови не передбачає додаткового надання 
операторами, провайдерами телекомунікацій іншої інформації, ніж визначеної НКРЗІ, 
з метою її оприлюднення у формі відкритих даних.

Враховуючи зазначене, проект постанови спрямований виключно на 
забезпечення доступу у формі відкритих даних до інформації, що міститься в звітності 
операторів, провайдерів телекомунікацій, та яку НКРЗІ отримує в межах наданих йому 
законом повноважень, а тому проект постанови не є регуляторним актом і відповідно 
його підготовка для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України здійснювалася без 
урахування особливостей, передбачених Законом України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Зазначаємо, що розроблення проекту постанови здійснено з метою забезпечення 
відкритості та прозорості інформації у сфері телекомунікацій, розпорядниками якої є 
державні органи. Оприлюднення у формі відкритих даних вказаної у проекті постанови 
інформації надасть можливість споживачам телекомунікаційних послуг розуміти 
спрямування операторами, провайдерами телекомунікацій доходів, одержаних від 
надання телекомунікаційних послуг, на здійснення інвестицій в розвиток їх 
телекомунікаційної мережі, а також наскільки діюча телекомунікаційна мережа 
кожного оператора телекомунікацій дозволяє розвивати 4G покриття й наскільки 
оператор зацікавлений в розвитку мережі 4G в кожному окремому регіоні.

Також інформуємо, що проект постанови було розглянуто на засіданні Кабінету 
Міністрів України, яке відбулося 17.11.2021. За результатами цього засідання проект 
постанови підтримано посадовим складом Кабінету Міністрів України.

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.2021 № 1196 «Про внесення 
змін у додаток до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі 
відкритих даних» набрала чинності 23.11.2021.

Заступник Міністра            Олександр ШЕЛЕСТ

Юліана Бростівська 256-76-59

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15

