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Першому віце-прем’єр-міністру України 
– міністру економічного розвитку і 
торгівлі України

Кубіву С.І.

Щодо доручення від 11.07.2016 №23778/1/1-16 
(на лист УСПП від 29.06.2016 №117/1)

Шановний Степане Івановичу!

Комісія УСПП з питань науки та ІТ (далі - Комісія) висловлює Вам свою повагу
та інформує про наступне.

Згідно  Вашого  доручення  від  11.07.2016  №23778/1/1-16  (на  лист  УСПП  від
29.06.2016  №117/1),  18.07.2016  в  Мінекономрозвитку  проведено  спільну  нараду  за
головуванням Горшкової Н.І. 

Листом від  29.07.2016  № 124  (додаток  1)  Комісія  на  Вашу адресу  направили
відповідні  зауваження  та  пропозиції,  які  були  внесені  в  протокол  спільної  наради
(додаток 2).

Проте,  до  цього  часу  Комісії  не  відомо  шляхи  виконання  висновків  (рішень)
протоколу та наших пропозицій.

Залишаються відкриті питання:
-  хто,  коли  і  яким  чином  здійснить  перевірку  питання,  чому  при  наявності

великої кількості зауважень стосовно невідповідності положень Порядку законодавству
України та  ЄС,  Держстат та ДРС погодили його, а  Мінюст зареєструвало,  в т.ч.  без
погодження Мінфіну (додаток 3)?;

- чи проведе Мінфін аналіз  запровадження НКРЗІ роздільного обліку без  його
погодження для сфери зв’язку та інформатизації?;

-  чи  буде  створена  робоча  група з  числа  представників  зацікавлених  ЦОВ,
НКРЗІ  та  громадських  організацій  щодо  питань  звітності  та  напрацювати  єдиних
підходів та форм, які не дублюватимуться та будуть направлені на зменшення звітного
навантаження, а не на його розширення?

Крім того звертаємо увагу, що Мінюст до цього часу не надав на спільний лист
ІнАУ та Комісії від 08.04.2016 №51 (додаток 4)  висновок спеціально уповноваженого
центрального  органу  виконавчої  влади  у  сфері  адаптації  законодавства  України  до
законодавства  Європейського  Союзу та висновок правової  експертизи  Порядку  на
відповідність його   Конституції   та законодавству України, зокрема щодо:

- безпідставного бажання НКРЗІ отримати через підзаконний акт без внесення
змін до Закону України «Про телекомунікації» додаткові повноваження щодо отримання

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


інформації  та  звітності,  зокрема  про  діяльність  операторів,  провайдерів
телекомунікацій,  що  не  відноситься  до  сфери  повноважень  регулятора  і  не  є
предметом регулювання;

-  порушення встановлених Законом України «Про телекомунікації» прав та
законних  інтересів  підприємств (операторів,  провайдерів  телекомунікацій),  та
покладання на них не передбачені законодавством обов'язки щодо надання інформації
по  окремих  пунктах  звітності,  в  т.ч. стосовно  розподілу  інтернет-ресурсів,
направлених на глобальну підтримку функціонування Інтернету, адміністрування
якої проводиться міжнародною організацією RIPE NCC (фр. Réseaux IP Européens +
англ. Network Coordination Centre);

-  розширення повноважень Голови НКРЗІ та зрівняння статусу письмових
запитів     Голови     НКРЗІ  з    актами     законодавства та  ігнорування  вимог  рішень
Конституційного Суду України від 28 жовтня 2009 року у справі № 28-рп/2009, від 17
лютого 2010 року у справі № 6-рп/2010 стосовно того, що органи державної влади,
керуючись  у  своїй  діяльності  законами  при  врегулюванні  у  своїх  актах  відповідних
питань, не можуть змінювати, доповнювати чи розширювати зміст цих законів;

-  встановлення  вимог,  що  виходять за  межі  законодавчо  визначених
повноважень колегіального органу – НКРЗІ (виходить за межі компетенції органу),
зокрема  ведення  розподільного  обліку  доходів  операторів,  провайдерів
телекомунікацій  та  отримання фінансово-економічних  показників,  за  своїм  змістом
згідно додатків проекту є фактично фінансовою звітністю, яку вже отримують інші
органи влади; 

- безпідставного встановлення єдиного підходу до формування звітності усім
групам підприємств, який не враховує особливості існування підприємств малого та
середнього бізнесу, що змусить низку провайдерів телекомунікацій згорнути власний
бізнес,  особливо у сільській місцевості  або поповнити список тих,  хто працює поза
межами законодавства у «тіні».

Крім того інформуємо, що ДРС продовжує ігнорувати пропозиції Комісії, зокрема
щодо  направлення  повідомлення  до  Мінюсту  про  скасування  рішення  про
державну реєстрацію Порядку.

Листування з цього питання додається (додаток 5).

Про результати розгляду даного листа та прийняті рішення просимо повідомити.

Додаток:
1.Копія листа Комісії від 29.07.2016 № 124, на 3 арк.
2. Копія листа МЕРТ від 02.08.2016 №3032-06/24157-07, на 8 арк.
3.Лист Мінфіну, на 1 арк.
4.Лист ІнАУ та Комісії від 08.04.2016 №51, на 12 арк.
5.Листування з ДРС, на 7 арк.

З повагою,

Віце-президент УСПП,
Голова Комісії з питань науки та ІТ І.Пєтухов
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