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Щодо розгляду листа

Державна регуляторна служба України розглянула лист Інтернет Асоціації 
України від 10.03.2023 № 29 щодо здійснення експертизи розпорядження 
Національного центру оперативно-технічного управління мережами 
телекомунікацій (далі – НЦУ) від 30.01.2023 № 67/850 «Про впровадження 
системи фільтрації фішингових доменів» та Регламенту роботи системи 
фільтрації фішингових доменів. Версія 1.0, затвердженого цим 
розпорядженням, на відповідність вимогам статей 4, 5, 8-13 Закону України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» (далі – Закон про регуляторну політику)  та повідомляє наступне.

Відповідно до абзацу першого статті 27 Закону про регуляторну політику 
уповноважений орган має право здійснювати експертизу регуляторних актів 
центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади на 
відповідність цих актів вимогам статей 4, 5, 8-13 цього Закону.

Згідно зі ст. 1 Закону про регуляторну політику:
регуляторний акт – це прийнятий уповноваженим регуляторним органом 

нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на 
правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних 
відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади 
та суб’єктами господарювання; прийнятий уповноваженим регуляторним 
органом інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи 
скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного 
кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове 
регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між 
регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами 
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господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до 
закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом;

регуляторний орган – Верховна Рада України, Президент України, Кабінет 
Міністрів України, Національний банк України, Національна рада України з 
питань телебачення і радіомовлення, інший державний орган, центральний 
орган виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада 
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевий орган виконавчої влади, 
орган місцевого самоврядування, а також посадова особа будь-якого із 
зазначених органів, якщо відповідно до законодавства ця особа має 
повноваження одноособово приймати регуляторні акти. До регуляторних 
органів також належать територіальні органи центральних органів виконавчої 
влади, державні спеціалізовані установи та організації, некомерційні 
самоврядні організації, які здійснюють керівництво та управління окремими 
видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо ці 
органи, установи та організації відповідно до своїх повноважень приймають 
регуляторні акти.

Пунктом 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 
№ 177-р «Про утворення Національного центру оперативно-технічного 
управління мережами телекомунікацій» визначено, що НЦУ є державною 
установою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. НЦУ 
не входить до переліку регуляторних органів, визначених ст.1 Закону про 
регуляторну політику.

Зазначене позбавляє ДРС права застосовувати механізм прикладного 
дерегулювання у частині здійснення експертизи розпорядження Національного 
центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (далі – 
НЦУ) від 30.01.2023 № 67/850 «Про впровадження системи фільтрації 
фішингових доменів» та Регламенту роботи системи фільтрації фішингових 
доменів. Версія 1.0, затвердженого цим розпорядженням, на відповідність 
вимогам статей 4, 5, 8-13 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності».

Разом з тим зауважимо, що відповідно до ст. 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.
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