
Пропозиції
до Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, 

який затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 357-р

№
ПЛАН заходів щодо дерегуляції господарської діяльності Пропозиції

Найменування
завдання

Найменування
заходу

Строк
виконання

Відповідальний за
виконання

Обгрунтува
ння

Найменування
завдання

Найменування
заходу

Строк
виконання

Відповідальний за
виконання

Спрощення ліцензійних і дозвільних процедур регулювання господарської діяльності

16. Удосконалення 
дозвільних процедур у
сфері господарської 
діяльності та 
приведення 
вітчизняних 
граничних норм 
випромінювання у 
відповідність з 
європейськими 
нормами шляхом 
збільшення 
граничного 
допустимого рівня 
електромагнітних 
випромінювань для 
діапазонів дуже 
високих частот та 
ультрависоких частот 
з 2,5 мкВт/см-2, або 3 
В/м, до 10 мкВт/см-2, 
або 6 В/м

внесення змін до 
Державних 
санітарних норм і 
правил захисту 
населення від 
впливу 
електромагнітних 
випромінювань, 
затверджених 
наказом МОЗ від 1 
серпня 1996 р. № 
239

II квартал 
2015 р.

МОЗ

МОЗ  не
виконало
вимог  Плану
заходів.
Запропонова
ні  зміни  з
необґрунтова
ною
відстрочкою
у два  роки –
не  є
виконанням
заходу.
Встановленн
я  відстрочки
демонструє
формальний
підхід
розробника
до
дерегуляції
та  відверте
небажання
виконувати
План. 
Продовжити
термін
виконання.

Удосконалення 
дозвільних процедур у 
сфері господарської 
діяльності та 
приведення 
вітчизняних граничних 
норм випромінювання у
відповідність з 
європейськими 
нормами шляхом 
збільшення граничного 
допустимого рівня 
електромагнітних 
випромінювань для 
діапазонів дуже 
високих частот та 
ультрависоких частот з 
2,5 мкВт/см-2, або 3 
В/м, до 10 мкВт/см-2, 
або 6 В/м

внесення змін до 
Державних 
санітарних норм і 
правил захисту 
населення від впливу 
електромагнітних 
випромінювань, 
затверджених наказом
МОЗ від 1 серпня 
1996 р. № 239, без 
встановлення 
відстрочки

I квартал 
2016 р.

МОЗ

Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у сфері телекомунікацій

115. Скасування надання 
дозволу на проведення
діагностичних, 
експериментальних, 
випробувальних, 
вимірювальних робіт 
на підприємствах, в 
установах та 
організаціях, 
діяльність яких 

розроблення та 
внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України проекту 
постанови Кабінету 
Міністрів України 
“Про визнання 
такою, що втратила 
чинність, постанови 
Кабінету Міністрів 

II квартал 
2016 р.

Мінекономрозвитку 
МОЗ 
Держсанепідслужба

Залишити у
Плані заходів

без змін

Скасування надання 
дозволу на 
проведення 
діагностичних, 
експериментальних, 
випробувальних, 
вимірювальних робіт 
на підприємствах, в 
установах та 
організаціях, 

розроблення та 
внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України проекту 
постанови Кабінету 
Міністрів України 
“Про визнання такою,
що втратила чинність,
постанови Кабінету 
Міністрів України від

II квартал 
2016 р.

Мінекономрозвитку 
МОЗ 
Держсанепідслужба

1

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0488-96
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0488-96
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0488-96
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0488-96
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0488-96
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0488-96


пов’язана з 
використанням джерел
неіонізуючого 
випромінювання 

України від 17 
жовтня 2013 р. № 
761”

діяльність яких 
пов’язана з 
використанням 
джерел неіонізуючого
випромінювання 

17 жовтня 2013 р. № 
761”

116. Узгодження норм 
Закону України “Про 
Перелік документів 
дозвільного характеру 
у сфері господарської 
діяльності” та Закону 
України “Про 
забезпечення 
санітарного та 
епідемічного 
благополуччя 
населення” щодо 
надання дозволу на 
роботи з 
радіоактивними 
речовинами та іншими
джерелами 
іонізуючого 
випромінювання

розроблення та 
внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України проекту 
закону щодо 
зменшення кількості
документів 
дозвільного 
характеру не менш 
як на 25 відсотків, у 
тому числі шляхом 
застосування 
декларативного 
(реєстраційного, 
заявницького) 
принципу

IV квартал 
2015 р.

Мінекономрозвитку 
МОЗ

Невиконання
вимог Плану

заходів.
Продовжити

термін
виконання

Узгодження норм 
Закону України “Про 
Перелік документів 
дозвільного характеру
у сфері господарської 
діяльності” та Закону 
України “Про 
забезпечення 
санітарного та 
епідемічного 
благополуччя 
населення” щодо 
надання дозволу на 
роботи з 
радіоактивними 
речовинами та 
іншими джерелами 
іонізуючого 
випромінювання

розроблення та 
внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України проекту 
закону щодо 
зменшення кількості 
документів 
дозвільного 
характеру не менш як
на 25 відсотків, у 
тому числі шляхом 
застосування 
декларативного 
(реєстраційного, 
заявницького) 
принципу

I квартал 
2016 р.

Мінекономрозвитку 
МОЗ

117. Спрощення процедури
розміщення технічних 
засобів 
телекомунікацій на 
об’єктах будівництва, 
існуючих будинках, 
будівлях, спорудах та 
у приміщеннях

розроблення та 
внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України: 

Невиконання
вимог Плану

заходів.
Продовжити

термін
виконання та

доповнити
перелік

виконавців

Спрощення 
процедури 
розміщення технічних
засобів 
телекомунікацій на 
об’єктах будівництва, 
існуючих будинках, 
будівлях, спорудах та 
у приміщеннях

розроблення та 
внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України: 

проекту Закону 
України “Про 
внесення змін до 
Закону України “Про
регулювання 
містобудівної 
діяльності”

III квартал 
2015 р.

Мінрегіон проекту Закону 
України “Про 
внесення змін до 
Закону України “Про 
регулювання 
містобудівної 
діяльності”

I квартал 
2016 р.

Мінрегіон
Адміністрація 
Держспецзв’язку
НКРЗІ (за згодою)

проекту постанови 
Кабінету Міністрів 
України “Про 
внесення змін до 
постанов Кабінету 
Міністрів України 
від 13 квітня 2011 р. 
№ 461 і 466”

II квартал 
2015 р.

Адміністрація 
Держспецзв’язку 
Мінрегіон

проекту постанови 
Кабінету Міністрів 
України “Про 
внесення змін до 
постанов Кабінету 
Міністрів України від
13 квітня 2011 р. № 
461 і 466”

II квартал 
2016 р.

Адміністрація 
Держспецзв’язку 
Мінрегіон
НКРЗІ (за згодою)

118. Скасування вимоги 
щодо обов’язковості 
виведення сигналів про 
спрацювання пожежної 
автоматики об’єктів 
рухомого (мобільного) 
зв’язку та 

внесення змін до 
Правил щодо 
забезпечення 
пожежної безпеки 
об’єктів рухомого 
(мобільного) зв’язку 
та безпроводового 

II квартал 
2015 р.

МВС 
ДСНС

Невиконання
вимог Плану

заходів.
Продовжити

термін
виконання

Скасування вимоги 
щодо обов’язковості 
виведення сигналів про
спрацювання пожежної
автоматики об’єктів 
рухомого (мобільного) 
зв’язку та 

внесення змін до 
Правил щодо 
забезпечення 
пожежної безпеки 
об’єктів рухомого 
(мобільного) зв’язку 
та безпроводового 

I квартал 
2016 р.

МВС 
ДСНС
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безпроводового 
доступу, що вбудовані 
(прибудовані), 
надбудовані, на пульти 
пожежного 
спостереження. 
Встановлення вимог 
щодо обов’язковості 
подання операторами, 
які укладають з 
підрядними компаніями
угоди на надання 
послуг з 
обслуговування систем 
пожежогасіння та 
пожежної сигналізації 
на базових станціях, 
копій таких угод та 
копії ліцензії підрядної 
компанії до 
відповідального 
регіонального 
департаменту ДСНС та 
обов’язковості 
укладення мобільним 
оператором у разі 
неможливості 
укладення угоди з 
підрядними компаніями
угоди з обслуговуючою 
компанією від ДСНС 
щодо виведення 
сигналів про 
спрацювання пожежної 
автоматики

доступу, 
затверджених 
наказом МНС від 5 
травня 2009 р. № 
303

безпроводового 
доступу, що вбудовані 
(прибудовані), 
надбудовані, на пульти 
пожежного 
спостереження. 
Встановлення вимог 
щодо обов’язковості 
подання операторами, 
які укладають з 
підрядними 
компаніями угоди на 
надання послуг з 
обслуговування систем
пожежогасіння та 
пожежної сигналізації 
на базових станціях, 
копій таких угод та 
копії ліцензії підрядної
компанії до 
відповідального 
регіонального 
департаменту ДСНС та
обов’язковості 
укладення мобільним 
оператором у разі 
неможливості 
укладення угоди з 
підрядними 
компаніями угоди з 
обслуговуючою 
компанією від ДСНС 
щодо виведення 
сигналів про 
спрацювання пожежної
автоматики

доступу, 
затверджених наказом
МНС від 5 травня 
2009 р. № 303

119. Забезпечення 
гармонізації 
процедури виділення 
та перерозподілу 
(рефармінгу) 
радіочастотного 
ресурсу з вимогами 
законодавства ЄС з 
метою підвищення 
ефективності його 
використання

розроблення та 
внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України проекту 
Закону України “Про
радіочастотний 
ресурс України” 
(нова редакція)

II квартал 
2017 р.

Адміністрація 
Держспецзв’язку 
НКРЗІ (за згодою) 
Мінекономрозвитку 
Міноборони

Залишити у
Плані заходів

без змін

Забезпечення 
гармонізації 
процедури виділення 
та перерозподілу 
(рефармінгу) 
радіочастотного 
ресурсу з вимогами 
законодавства ЄС з 
метою підвищення 
ефективності його 
використання

розроблення та 
внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України проекту 
Закону України “Про 
радіочастотний 
ресурс України” (нова
редакція)

II квартал 
2017 р.

Адміністрація 
Держспецзв’язку 
НКРЗІ (за згодою) 
Мінекономрозвитку 
Міноборони

120. Забезпечення 
технологічної 
нейтральності у 
різних діапазонах 
частот для надання 

розроблення та 
внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України проекту 
Закону України “Про

-“- Адміністрація 
Держспецзв’язку 
НКРЗІ (за згодою) 
Мінекономрозвитку

Залишити у
Плані заходів

без змін

Забезпечення 
технологічної 
нейтральності у 
різних діапазонах 
частот для надання 

розроблення та 
внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України проекту 
Закону України “Про 

-“- Адміністрація 
Держспецзв’язку 
НКРЗІ (за згодою) 
Мінекономрозвитку
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споживачам 
телекомунікаційних 
послуг із 
застосуванням 
різноманітних 
телекомунікаційних 
технологій

радіочастотний 
ресурс України” 
(нова редакція)

споживачам 
телекомунікаційних 
послуг із 
застосуванням 
різноманітних 
телекомунікаційних 
технологій

радіочастотний 
ресурс України” (нова
редакція)

121. Скасування 
ліцензування видів 
діяльності у сфері 
телекомунікацій та 
впровадження 
повідомного принципу
провадження такої 
діяльності

розроблення та 
внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України проекту 
Закону України “Про
внесення змін до 
деяких законодавчих
актів України щодо 
повідомного 
принципу 
провадження 
діяльності у сфері 
телекомунікацій”

III квартал 
2015 р.

Адміністрація 
Держспецзв’язку 
НКРЗІ (за згодою) 
Мінекономрозвитку

Невиконання
вимог Плану

заходів.
Продовжити

термін
виконання

Скасування 
ліцензування видів 
діяльності у сфері 
телекомунікацій та 
впровадження 
повідомного 
принципу 
провадження такої 
діяльності

розроблення та 
внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України проекту 
Закону України “Про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
повідомного 
принципу 
провадження 
діяльності у сфері 
телекомунікацій”

I квартал 
2016 р.

Адміністрація 
Держспецзв’язку 
НКРЗІ (за згодою) 
Мінекономрозвитку

розроблення 
відповідних проектів
нормативних та 
регуляторних актів

після 
прийняття 
Закону

-“- Невиконання
вимог Плану

заходів.
Продовжити

термін
виконання

розроблення 
відповідних проектів 
нормативних та 
регуляторних актів

після 
прийняття 
Закону

-“-

122. Вжиття заходів для 
укладення Угоди про 
оцінку відповідності 
та прийнятність 
промислової продукції
(Угоди АСАА) для 
сфери радіо- і 
телекомунікаційного 
термінального 
обладнання

розроблення проекту
Технічного 
регламенту, що 
відповідає Директиві
Європейського 
Парламенту та Ради 
ЄС від 16 квітня 
2014 р. № 
2014/53/ЄС про 
гармонізацію 
законодавства 
держав-членів 
стосовно надання на 
ринку 
радіообладнання, що
скасовує Директиву 
№ 1999/5/ЄС

II квартал 
2016 р.

Адміністрація 
Держспецзв’язку 
НКРЗІ (за згодою)

Залишити у
Плані заходів

без змін

Вжиття заходів для 
укладення Угоди про 
оцінку відповідності 
та прийнятність 
промислової 
продукції (Угоди 
АСАА) для сфери 
радіо- і 
телекомунікаційного 
термінального 
обладнання

розроблення проекту 
Технічного 
регламенту, що 
відповідає Директиві 
Європейського 
Парламенту та Ради 
ЄС від 16 квітня 2014
р. № 2014/53/ЄС про 
гармонізацію 
законодавства 
держав-членів 
стосовно надання на 
ринку 
радіообладнання, що 
скасовує Директиву 
№ 1999/5/ЄС

II квартал 
2016 р.

Адміністрація 
Держспецзв’язку 
НКРЗІ (за згодою)

125. Спрощення процедур 
та скасування 
дозвільних документів
у сфері використання 
радіочастотного 
ресурсу

розроблення та 
внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України проекту 
Закону України “Про
внесення змін до 
Закону України “Про

IV квартал 
2015 р.

НКРЗІ (за згодою) 
Адміністрація 
Держспецзв’язку 
Генеральний штаб 
Збройних Сил

Невиконання
вимог Плану

заходів.
Продовжити

термін
виконання

Спрощення процедур 
та скасування 
дозвільних 
документів у сфері 
використання 
радіочастотного 
ресурсу

розроблення та 
внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України проекту 
Закону України “Про 
внесення змін до 
Закону України “Про 

ІІ квартал 
2016 р.

НКРЗІ (за згодою) 
Адміністрація 
Держспецзв’язку 
Генеральний штаб 
Збройних Сил

4



радіочастотний 
ресурс України”

радіочастотний 
ресурс України”

126. Установлення для 
суб’єктів 
господарювання, які 
мають намір 
провадити (провадять)
діяльність у сфері 
телекомунікацій, 
порядку доступу та 
використання об’єктів 
інфраструктури для 
розвитку 
телекомунікаційної 
мережі загального 
користування України 
з метою задоволення 
потреб споживачів 
телекомунікаційних 
послуг

розроблення та 
внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України проекту 
Закону України “Про
доступ до 
інфраструктури 
об’єктів 
будівництва, 
транспорту, 
електроенергетики 
для розвитку 
телекомунікаційних 
мереж”

IV квартал 
2016 р.

НКРЗІ (за згодою) 
Адміністрація 
Держспецзв’язку 
Мінінфраструктури 
Антимонопольний 
комітет 
Мінрегіон 
Міненерговугілля 
Держархбуд-
інспекція 
НКРЕКП (за згодою)

Залишити у
Плані заходів

без змін

Установлення для 
суб’єктів 
господарювання, які 
мають намір 
провадити 
(провадять) 
діяльність у сфері 
телекомунікацій, 
порядку доступу та 
використання об’єктів
інфраструктури для 
розвитку 
телекомунікаційної 
мережі загального 
користування України
з метою задоволення 
потреб споживачів 
телекомунікаційних 
послуг

розроблення та 
внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України проекту 
Закону України “Про 
доступ до 
інфраструктури 
об’єктів будівництва, 
транспорту, 
електроенергетики 
для розвитку 
телекомунікаційних 
мереж”

IV квартал 
2016 р.

НКРЗІ (за згодою) 
Адміністрація 
Держспецзв’язку 
Мінінфраструктури 
Антимонопольний 
комітет 
Мінрегіон 
Міненерговугілля 
Держархбуд-
інспекція 
НКРЕКП (за згодою)

127. Оптимізація заходів 
державного нагляду 
(контролю) у сфері 
телекомунікацій 
шляхом скасування 
повноважень 
контролюючого 
органу щодо 
проведення планових 
перевірок

розроблення та 
внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України проекту 
закону щодо 
скасування 
повноважень 
контролюючого 
органу щодо 
проведення 
планових перевірок 
операторів 
телекомунікацій

II квартал 
2015 р.

НКРЗІ (за згодою) 
Мінекономрозвитку

Невиконання
вимог Плану

заходів.
Продовжити

термін
виконання

Оптимізація заходів 
державного нагляду 
(контролю) у сфері 
телекомунікацій 
шляхом скасування 
повноважень 
контролюючого 
органу щодо 
проведення планових 
перевірок

розроблення та 
внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України проекту 
закону щодо 
скасування 
повноважень 
контролюючого 
органу щодо 
проведення планових 
перевірок операторів 
телекомунікацій

II квартал 
2016 р.

НКРЗІ (за згодою) 
Мінекономрозвитку

128. Удосконалення 
процедур здійснення 
заходів з 
радіочастотного 
моніторингу 
радіоелектронних 
засобів, а саме 
запровадження 
процедури, відповідно
до якої моніторинг 
може проводитися:

розроблення та 
внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України проекту 
Закону України “Про
внесення змін до 
Закону України “Про
радіочастотний 
ресурс України”

IV квартал 
2015 р.

НКРЗІ (за згодою) 
Адміністрація 
Держспецзв’язку 

Невиконання
вимог Плану

заходів.
Продовжити

термін
виконання

Удосконалення 
процедур здійснення 
заходів з 
радіочастотного 
моніторингу 
радіоелектронних 
засобів, а саме 
запровадження 
процедури, 
відповідно до якої 
моніторинг може 
проводитися:

розроблення та 
внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України проекту 
Закону України “Про 
внесення змін до 
Закону України “Про 
радіочастотний 
ресурс України”

II квартал 
2016 р.

НКРЗІ Адміністрація
Держспецзв’язку 
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за рахунок 
надходжень, які 
щомісяця сплачуються
користувачами 
радіочастотних 
ресурсів до 
державного бюджету 
як рента за 
користування 
радіочастотним 
ресурсом

внесення змін до 
Положення про 
радіочастотний 
моніторинг у смугах 
радіочастот 
загального 
користування, 
затвердженого 
рішенням НКРЗІ від 
16 липня 2009 р. № 
1599 (щодо усунення
безумовного 
обов’язку операторів
телекомунікацій 
оплачувати 
радіочастотний 
моніторинг для всіх 
радіоелектронних 
засобів таких 
користувачів)

за рахунок 
надходжень, які 
щомісяця 
сплачуються 
користувачами 
радіочастотних 
ресурсів до 
державного бюджету 
як рента за 
користування 
радіочастотним 
ресурсом

внесення змін до 
Положення про 
радіочастотний 
моніторинг у смугах 
радіочастот 
загального 
користування, 
затвердженого 
рішенням НКРЗІ від 
16 липня 2009 р. № 
1599 (щодо усунення 
безумовного 
обов’язку операторів 
телекомунікацій 
оплачувати 
радіочастотний 
моніторинг для всіх 
радіоелектронних 
засобів таких 
користувачів)

на замовлення і за 
рахунок операторів 
телекомунікацій 
шляхом прозорого 
визначення 
мінімально необхідної
кількості 
радіоелектронних 
засобів, обов’язкових 
для радіочастотного 
моніторингу з боку 
усіх операторів 
телекомунікацій

на замовлення і за 
рахунок операторів 
телекомунікацій 
шляхом прозорого 
визначення 
мінімально 
необхідної кількості 
радіоелектронних 
засобів, обов’язкових 
для радіочастотного 
моніторингу з боку 
усіх операторів 
телекомунікацій

129. Спрощення процедур 
доступу до кабельної 
каналізації 
електрозв’язку

внесення змін до 
Правил надання в 
користування 
кабельної каналізації
електрозв’язку, 
затверджених 
рішенням НКРЗІ від 
23 серпня 2012 р. № 
428

II квартал 
2015 р.

НКРЗІ (за згодою) Невиконання
вимог Плану

заходів.
Продовжити

термін
виконання

Спрощення процедур 
доступу до кабельної 
каналізації 
електрозв’язку

внесення змін до 
Правил надання в 
користування 
кабельної каналізації 
електрозв’язку, 
затверджених 
рішенням НКРЗІ від 
23 серпня 2012 р. № 
428

I квартал 
2016 р.

НКРЗІ 

130. Установлення вимоги 
щодо використання 
орендної ставки у 
розмірі 40 відсотків у 
разі експлуатації 
об’єктів нерухомості 
для розміщення 
офісних приміщень 
операторів 
телекомунікацій, які 
надають послуги з 
рухомого (мобільного)
зв’язку, операторів та 
провайдерів 
телекомунікацій, які 
надають послуги з 

розроблення та 
внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України проекту 
постанови Кабінету 
Міністрів України 
“Про внесення змін 
до постанови 
Кабінету Міністрів 
України від 4 жовтня
1995 р. № 786”

II квартал 
2015 р.

Мінекономрозвитку 
Фонд державного 
майна

Невиконання
вимог Плану

заходів.
Продовжити

термін
виконання

Установлення вимоги 
щодо використання 
орендної ставки у 
розмірі 40 відсотків у 
разі експлуатації 
об’єктів нерухомості 
для розміщення 
офісних приміщень 
операторів 
телекомунікацій, які 
надають послуги з 
рухомого 
(мобільного) зв’язку, 
операторів та 
провайдерів 
телекомунікацій, які 

розроблення та 
внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України проекту 
постанови Кабінету 
Міністрів України 
“Про внесення змін 
до постанови 
Кабінету Міністрів 
України від 4 жовтня 
1995 р. № 786”

I квартал 
2016 р.

Мінекономрозвитку 
Фонд державного 
майна
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доступу до Інтернету, 
а також 10 відсотків у 
разі експлуатування 
об’єктів нерухомості 
Фондом державного 
майна для розміщення
технологічного 
обладнання, антен 
операторів 
телекомунікацій, які 
надають послуги з 
рухомого (мобільного)
зв’язку, операторів та 
провайдерів 
телекомунікацій, які 
надають послуги з 
доступу до Інтернету

надають послуги з 
доступу до Інтернету, 
а також 10 відсотків у 
разі експлуатування 
об’єктів нерухомості 
Фондом державного 
майна для 
розміщення 
технологічного 
обладнання, антен 
операторів 
телекомунікацій, які 
надають послуги з 
рухомого 
(мобільного) зв’язку, 
операторів та 
провайдерів 
телекомунікацій, які 
надають послуги з 
доступу до Інтернету

131. Спрощення процедури
проведення натурних 
випробувань щодо 
електромагнітної 
сумісності 
радіоелектронних 
засобів (а саме 
визначення права 
оператора мобільного 
зв’язку самостійно 
проводити натурні 
випробування, а в разі 
недосягнення згоди 
між операторами щодо
результатів вимірів - 
можливості залучення 
Українського 
державного центру 
радіочастот)

внесення змін до 
Порядку проведення
приймальних 
випробувань 
радіоелектронних 
засобів та 
випромінювальних 
пристроїв на місці 
експлуатації, 
затвердженого 
рішенням НКРЗІ від 
26 липня 2007 р. № 
854

II квартал 
2015 р.

НКРЗІ (за згодою) Невиконання
вимог Плану

заходів.
Продовжити

термін
виконання

Спрощення 
процедури 
проведення натурних 
випробувань щодо 
електромагнітної 
сумісності 
радіоелектронних 
засобів (а саме 
визначення права 
оператора мобільного
зв’язку самостійно 
проводити натурні 
випробування, а в разі
недосягнення згоди 
між операторами 
щодо результатів 
вимірів - можливості 
залучення 
Українського 
державного центру 
радіочастот)

внесення змін до 
Порядку проведення 
приймальних 
випробувань 
радіоелектронних 
засобів та 
випромінювальних 
пристроїв на місці 
експлуатації, 
затвердженого 
рішенням НКРЗІ від 
26 липня 2007 р. № 
854

I квартал 
2016 р.

НКРЗІ

Доповнення до Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності
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Подальші
потуги
держави
штучно
збільшувати
надходження  у
бюджет  за
рахунок
щорічного
підвищення
ставки збору та
ренти  за
користування
радіочастотним
ресурсом  не
забезпечать
ефективну
динаміку
зростання
доходів галузі і
наповнення
бюджету.
Такий  крок
тільки
погіршує
фінансовий
стан  провідних
телекомунікаці
йних платників
податків  і
зборів.

Не допущення 
погіршення умов 
розвитку ринку 
телекомунікацій в 
наслідок введення 
непомірно великих 
зборів за 
користування 
радіочастотним 
ресурсом України та 
запровадження 
автоматичної 
щорічної індексації 
цих ставок на добуток
індексів споживчих 
цін на товари та 
послуги, а також 
зміни в порядку 
адміністрування 
цього податку

розроблення та 
внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України проекту 
закону щодо змін до 
Податкового кодексу 
України,  зокрема 
зменшення 
навантаження на 
платників рентної 
плати за 
користування 
радіочастотним 
ресурсом України, 
встановлення 
мораторію на 
підвищення цих 
ставок терміном, 
запровадження  до 
введення в дію 
Методику розрахунку

ІІ квартал 
2016 р.

Мінфін
МЕРТ
НКРЗІ

Розробка та 
затвердження КМУ  
Методику розрахунку
плати за 
користування 
радіочастотним 
ресурсом України, яка
б відповідала 
вимогам 
Європейського Союзу

ІІ квартал 
2016 р.

Мінфін
МЕРТ
НКРЗІ

Скасування
положення
щодо
створення
автоматизовано
ї інформаційної
систему  обліку
терміналів  на
території
України,
складовою

усунення існуючої 
правової колізії щодо 
дій операторів 
телекомунікацій при 
наданні послуг 
споживачам

внести зміни до 
Правил надання та 
отримання 
телекомунікаційних 
послуг, затверджених 
постановою Кабінету 
Міністрів України від
11 квітня 2012р. 
№295, в частині 
виключення з них 
пункту 21.

ІІ квартал 
2016 р.

Мінюст
НКРЗІ
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частиною  якої
була
узагальнена
база  даних
кодів  ІМЕІ
терміналів
(радіотелефоні
в  та  іншого
кінцевого
обладнання
мереж
стільникового
зв'язку,  що
мають
міжнародні
коди
ідентифікації),
її  ведення,  а
також
відповідне
зобов’язання
операторів
зв'язку
здійснювати
підключення
терміналів  до
своїх
телекомунікаці
йних  мереж та
надання послуг
лише  за  умови
включення  їх
до
вищезазначеної
бази.

внести  зміни  до
рішення  НКРЗ  від
26.01.2006  №179,
зареєстрованого  в
Міністерстві  юстиції
України  17  лютого
2006 р.№145/12019, в
частині  виключення
пункту  4.1.31
Ліцензійних  умов,
затверджених  цим
рішенням;

ІІ квартал 
2016 р.

Мінюст
НКРЗІ

внести  зміни  до
рішення  НКРЗ  від
29.07.2010  №348,
зареєстрованого  в
Міністерстві  юстиції
України  16  серпня
2010 р.№688/17983, в
частині  виключення
пункту  5.6
Ліцензійних  умов,
затверджених  цим
рішенням;

ІІ квартал 
2016 р.

Мінюст
НКРЗІ

внести  зміни  до
рішення  НКРЗІ  від
07.04.2015  №195,
зареєстрованого  в
Міністерстві  юстиції
України  10  червня
2015 р.№687/27132, в
частині  виключення
пункту 13 розділу ІІІ
Тарифів  на  роботи
(послуги) державного
підприємства
«Український
державний  центр
радіочастот»,
пов’язані  з
користуванням
радіочастотним
ресурсом  України  та
вимірюванням
параметрів
телекомунікаційних
мереж,  затверджених
цим рішенням.

ІІ квартал 
2016 р.

Мінюст
НКРЗІ

28.06.2015
року набрав

усунення  існуючої
правової  колізії  та

подати  в
установленому

ІІ квартал 
2016 р.

Мінюст
НКРЗІ
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чинності  Закон
України  “Про
ліцензування
видів
господарської
діяльності” від
2 березня  2015
року  №  222-
VІІІ.  Проте,
окремі
нормативно-
правові акти до
цього  часу  не
переглянуті  і
не
відповідають
вимогам
Закону.

забезпечення
неухильного
виконання  вимог
закону  органом
ліцензування НКРЗІ

порядку  на  розгляд
Кабінету  Міністрів
України  пропозицію
щодо  скасування
постанови  КМУ  від
16  червня  2004  року
№773, як такої, що не
відповідає  вимогам
Закону України  “Про
ліцензування видів
господарської
діяльності”.
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