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Щодо внесення змін до законодавства

На ваш лист від 04.05.2022 № 45/3 щодо внесення змін до законодавства,
в межах компетенції повідомляємо наступне. 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг
поштового зв’язку (далі – НКЕК) здійснює свою діяльність на підставі,
зокрема, Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та
надання послуг поштового зв’язку» (далі - Закон Про НКЕК) та Закону України
«Про електронні комунікації».

Відповідно до статті 4 Закону Про НКЕК регуляторний орган здійснює
державне регулювання, державний нагляд (контроль) з метою досягнення
балансу інтересів користувачів, держави, суб’єктів господарювання, що
провадять діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного
спектра та надання послуг поштового зв’язку, забезпечення безпеки
 електронних комунікацій, розвитку конкуренції, інтеграції ринків України у
зазначених сферах до ринків Європейського Союзу.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України.

Згідно зі статтею 10 Закону України «Про доступ до об’єктів
будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних
комунікаційних мереж» (далі - Закон), НКЕК здійснює такі повноваження з
питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу:

1) розробляє Правила надання доступу до інфраструктури кабельної
каналізації електрозв’язку;

2) розробляє та затверджує методику визначення плати за доступ до
елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку;

3) погоджує Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта
будівництва, Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту,



Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики,
Правила надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі;

4) погоджує методики визначення плати за доступ до елементів
інфраструктури об’єкта доступу.

На засіданнях Експертної Ради Асоціації «Телас» за участі
представників Міністерства цифрової трансформації України, НКЕК, Інтернет
асоціації України, Асоціації «Телекомунікаційна палата України» та
Асоціації правовласників та постачальників контенту вже розглянуті
пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення умов для розвитку та
відновлення електронних комунікаційних мереж».

 У разі створення Комітетом Верховної Ради України з питань цифрової
трансформації робочої групи з метою напрацювання змін до Закону України
«Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою
розвитку електронних комунікаційних мереж» НКЕК в межах компетенції
готова долучитися до підготовки нових пропозицій до відповідних
законодавчих змін.

Згідно із частиною першою статті 32 Закону України «Про електронні
комунікації» управління електронними комунікаційними мережами та
відповідальність за забезпечення їх сталості в умовах надзвичайного та
воєнного стану покладається на центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації
спеціального зв’язку, захисту інформації.

Також, статтею 32 Закону України «Про електронні комунікації»,
зокрема, визначено, що порядок створення та діяльності національного центру
оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами
України визначає Кабінет Міністрів України; взаємодія постачальників
електронних комунікаційних мереж та/або послуг з національним центром
оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами
України здійснюється на договірних засадах у порядку та відповідно до умов
типового договору, що затверджуються центральним органом виконавчої
влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра.

Слід зазначити, що прийнятий Закон України «Про внесення змін до
Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності
організації роботи постачальників електронних комунікаційних мереж та/або
послуг в умовах воєнного стану»  спрямований на підвищення ефективності
організації роботи постачальників електронних комунікаційних мереж та/або
послуг в умовах воєнного стану та включає пропозиції, які неодноразово
обговорювався на нарадах з обговорення проблемних питань роботи
постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг під час воєнного
стану за участю, зокрема, постачальників електронних комунікаційних мереж
та/або послуг.

У разі прийняття рішення про повторну підготовку змін до
законодавства щодо забезпечення діяльності національного центру
оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами
України, НКЕК в межах компетенції готова їх розглянути та надати відповідні
пропозиції.
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З питання встановлення пільгових тарифів на електричну енергію
необхідно звертатися до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику в електроенергетичному,
ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному та
нафтогазовому комплексах.

 
 

Голова Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання 
у сферах електронних комунікацій,
 радіочастотного спектра та
надання послуг поштового зв’язку                  Олександр  ЖИВОТОВСЬКИЙ
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