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Щодо направлення повідомлення до Мінюсту
про скасування рішення про державну реєстрацію
(на лист ДРС від 25.08.2016 №5436/0/20-16)

Шановна Ксенія Михайлівно!
Комісія УСПП з питань науки та ІТ (далі – Комісія УСПП) висловлює Вам
свою повагу та повідомляє про наступне.
Комісією опрацьовано відповідь Державної регуляторної служби України (далі
- ДРС) від 25.08.2016 №5436/0/20-16.
Вважаємо, що ДРС формально підійшла до вивчення усіх аргументів Комісії,
викладених у нашому листі від 02.08.2016 №126.
Так, Комісії відомо про наявність Закону України «Про телекомунікації» та
Положення про НКРЗІ, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011
№1067, якими встановлені повноваження НКРЗІ, зокрема щодо встановлення
відповідної звітності.
Доречи, Конституційний суд України 08 жовтня 2008 рішенням №21-рп/2008
по справі №1-42/2008 вже визнавав такими, що не відповідають Конституції України
(є неконституційними), положення Закону України «Про телекомунікації» щодо
підконтрольності тодішнього регулятора, Національної комісії з питань регулювання
зв’язку, Президентові України тощо.
І хоча положення цих документів (Закону та Указу) та діяльність НКРЗІ на цей
час не відповідають положенням Конституції України і не приведені у відповідність
до вимог пункту 2 постанови ВРУ від 22.02.2014 №750-VII та Закону України «Про
відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 року
№742-VII, Комісія сумлінно та відповідально опрацьовує проекти нормативноправових актів (регуляторних актів) НКРЗІ та надає зауваження та пропозиції, як
самому НКРЗІ так і зацікавленим органам влади (ДРС, АМКУ, Мінфіну, МЕРТ,
Мінюсту тощо) на всіх етапах проходження проектів.
При цьому НКРЗІ на власний розсуд направляє на погодження до ЦОВВ власні
проекти, і при можливих невигідних для себе висновків, не направляє до тих

органів, які можуть їх надати. Так, при опрацюванні проекту Порядку звітності,
НКРЗІ не направляла на погодження проект до Мінфіну, про що є відповідь цього
органу, але ДРС, ігноруючи це, не бажає бачити та не враховує цю інформацію.
Звертаємо увагу, що ДРС при погодженні проекту НКРЗІ взагалі не врахувала
жодного зауваження та пропозиції Комісії, зокрема щодо проблемних питань малого
та середнього підприємництва (МСП), дублювання звітності Держстату,
перевищення повноважень тощо, а на останньому етапі погодження навіть не
запросила Комісію для обговорення останньої редакції проекту НКРЗІ.
Також звертаємо увагу, що доопрацьований проект НКРЗІ, що був
направлений до ДРС (повторне подання від 18.01.2016 №01-255/111) не
обговорювався з громадськістю та не виносився на засідання НКРЗІ для розгляду, як
колегіального органу, тому громадські організації не мали можливості надавати до
ДРС додаткових зауважень та пропозицій, але цей факт у вашому листі трактується
як бездіяльність Комісії у рамках вимог статті 9 Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Комісія не погоджується з висновком ДРС та вдруге пропонує Державній
регуляторній службі України направити повідомлення до Мінюсту про
скасування рішення про державну реєстрацію Порядку.
Про результати розгляду даного листа прошу повідомити.

З повагою,
Віце-президент УСПП,
Голова Комісії з питань науки та ІТ

І.Пєтухов

