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Щодо скасування вимоги подання оператором 
до НКРЗІ висновків спеціалізованої установи  
при виділенні номерного ресурсу 

Шановний Анатолію Кириловичу!

Рішенням НКРЗ від 01.06.2007 №769, затверджено Положення про державне
регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування
України,  яким  було  визначено  необхідність  одержання  висновку  щодо  виділення
номерного ресурсу для подальшого отримання дозволу НКРЗІ (далі - висновок), а
також  передбачено  право  регулятора  вимагати  такий  висновок  у  оператора  або
ініціювати його одержання.

Зазначена  норма  не  відповідала  вимогам  частини  першої  статті  70  Закону
України «Про телекомунікації» (далі – Закон), згідно з якими дозвіл на використання
номерного  ресурсу  є  єдиною  правовою  підставою  для  використання  оператором
номерного  ресурсу.  Проте,  регулятор  власним  рішенням  визнав  спеціалізованою
установою  УДЦР  і  надав  їй  можливість  заробляти  гроші  на  підготовці  цього
висновку.

1 січня 2012 року набрав чинності  Закон України «Про Перелік документів
дозвільного характеру у сфері господарської  діяльності» від  19 травня 2011 року
№3392-VI. Згідно з вимогами п.34 додатку до цього закону до Переліку документів
дозвільного  характеру  у  сфері  господарської  діяльності  віднесено  «Дозвіл  на
використання номерного ресурсу».

Також,  відповідно  до  частини  першої  статті  8  Закону  України  «Про
адміністративні послуги» рішенням НКРЗІ від 15.11.2012 № 594 було затверджено
інформаційну картку адміністративної послуги з виділення номерного ресурсу.

Як у випадку з Переліком документів,  так і  карткою адмінпослуг, висновок
УДЦР не фігурував.

Аналіз  проведений  експертами  Комісії  УСПП  з  питань  науки  та  ІТ  (далі-
Комісія) показав, що вимога НКРЗІ отримувати висновок про номерний ресурс не
відповідає частинам 6 та 7 статті 9 Закону України «Про адміністративні послуги»,
якими забороняється вимагати від суб’єкта  звернення  документи або інформацію



для надання адміністративної послуги, не передбачені законом,  а суб’єкт надання
адміністративної послуги не може вимагати від суб’єкта звернення документи або
інформацію, що перебувають у володінні суб’єкта надання адміністративних послуг
або  у  володінні  державних  органів,  органів  влади  Автономної  Республіки  Крим,
органів  місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ  або  організацій,  що
належать до сфери їх управління.

Крім  того  частинами  6  та  7  статті  11  цього  закону  стягнення  за  надання
адміністративних послуг будь-яких додаткових не передбачених законом платежів
або вимагання сплати будь-яких додаткових коштів забороняється, а суб’єкт надання
адміністративних  послуг  не  може  надавати  інші  платні  послуги,  не  передбачені
законом про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх
надання.

Слід зазначити,  що частиною сьомою Прикінцевих та перехідних положень
цього  ж  закону  визначено  завдання  в  установленому  порядку  забезпечити  з  дня
набрання  чинності  законом  про  перелік  адміністративних  послуг  та  плату
(адміністративний  збір)  за  їх  надання,  але  не  пізніше  ніж  з  1  січня  2013  року,
припинення надання підприємствами, установами, організаціями адміністративних
послуг. Проте НКРЗІ не виконала вимог законодавства і не скасувала положень, що
не відповідають законодавству.

Враховуючи  це,  а  також  те,  що  НКРЗІ  ігнорувала  пропозиції  Комісії,  що
висловлювалися в ході засідань,  нарад тощо, листами від 05.02.2015 №14 Комісія
звернулася до НКРЗІ з вимогою відмінити рішення №769 в частині видачі висновків,
№16 до Державної регуляторної служби України (далі - ДРСУ) та №15 до Мін'юсту
щодо зупинення дії цих положень.

НКРЗІ всіляко ухилялась від виконання вимоги і листом від 10.03.2015 на 5
аркушах розповіла про неможливість скасування положень про висновки.

Завдяки  наполегливості  Комісії  ДРСУ  направила  відповідне  подання  до
Мінюсту, а  Мінюст  з  другої  спроби  направив  22.04.2015  (перша  пропозиція  від
05.03.2015 НКРЗІ була проігнорована) до НКРЗІ вимогу щодо скасування положень,
що не відповідають вимогам законодавства.

Незважаючи  на  обурення  керівництва  регуляторного  органу,  все  ж  таки
рішенням НКРЗІ від 06.05.2015 №247 було прийнято за основу, а 23.06.2015 № 322
затверджено  зміни  до  Положення  про  номерній  ресурс,  які  10  липня  2015  р. за
№ 826/27271 зареєстровано в Мін'юсті, і 31.07.2015  опубліковано в установленому
законодавством порядку.

Зазначені  зміни  набирають  чинності  01  жовтня  2015  року і  стосуються
скасування вимоги подання оператором до НКРЗІ разом із  заявою про виділення
номерного  ресурсу  та  заявою  про  переоформлення  дозволів  на  використання
номерного ресурсу висновків спеціалізованої установи. 

Таким  чином  припинено  діяльність  одного  з  корупційних  механізмів
незаконного отримання коштів з операторів телекомунікацій.

З повагою,

Віце-президент УСПП                  І.М. Пєтухов


