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Голові Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання 
у сфері зв'язку та інформатизації

Животовському О.М.

Щодо внесення змін до Положення
про радіочастотний моніторинг у 
смугах радіочастот загального
користування

Шановний Олександре Миколайовичу!

Комісія з питань науки та ІТ (далі - Комісія) висловлює Вам свою повагу та
звертається з наступного.

Рішенням  Національної комісії,  що здійснює державне регулювання у сфері
зв`язку та інформатизації (далі - НКРЗІ), прийнято за основу проект рішення НКРЗІ
«Про  внесення  змін  до  Положення  про  радіочастотний  моніторинг  у  смугах
радіочастот  загального  користування  та  визнання  таким,  що  втратило  чинність,
рішення НКРЗІ від 07 квітня 2015 року № 195» (далі – проект рішення).

Аналіз  проекту рішення показує, що окремі новації не відповідають вимогам
законодавства України.

Так,  розробниками  проекту  рішення  пропонується  відмінити  процедуру
погодження  Тарифів на  роботи  (послуги) УДЦР  з  Антимонопольним  комітетом
України, Державною регуляторною службою України та реєстрації їх в Міністерстві
юстиції  України.  Це  стосується  пункту  1  проекту  рішення  та  п.1.7  змін  до
Положення  про  радіочастотний  моніторинг  у  смугах  радіочастот  загального
користування (далі - Положення). Тобто НКРЗІ створює прецедент визнання свого
рішення щодо Тарифів не регуляторним актом.

Такий  підхід  порушує  вимоги  Закону  України  «Про  засади  державної
регуляторної  політики  у  сфері  господарської  діяльності»,  зокрема  стосовно
визначення регуляторного акту (прийнятий уповноваженим регуляторним органом
нормативно-правовий акт, який або окремі оложення якого спрямовані на правове
регулювання  господарських  відносин,  а  також  адміністративних  відносин  між
регуляторними  органами  або  іншими  органами  державної  влади  та  суб'єктами
господарювання).

Враховуючи  протиправність  подібного  кроку,  пропонуємо  залишити
пункт 1.7 в редакції діючого Положення, а пункти 1.17 та п.1.18 виключити.



Звертаємо  увагу, що  згідно  з  пунктом 128  Плану  заходів  щодо  дерегуляції
господарської  діяльності,  який  затверджено  розпорядженням  Кабінету  Міністрів
України від 18 березня 2015 р. № 357-р, встановлено завдання щодо внесення змін,
спрямованих  на  усунення  безумовного  обов’язку  операторів  телекомунікацій
(користувачів)  оплачувати  радіочастотний  моніторинг  для  всіх  радіоелектронних
засобів.

Пропонуємо  пункт  1.6  Положення  доповнити  додатковим  абзацом  у
редакції:

«Користувачі  РЧР  самостійно  визначають  перелік  РЕЗ  для  здійснення
моніторингу УДЦР. Перелік РЕЗ є додатком до договору, що укладається.

За заявою користувача РЧР перелік РЕЗ коригується по мірі необхідності».
Крім того, пункти Положення викласти у редакції:
«1.13.  Виконання робіт з радіочастотного моніторингу оформляється актами

виконаних  робіт  та  протоколами  інструментальної  оцінки  параметрів
випромінювання РЕЗ відповідно до умов укладеного з користувачем РЧР договору.

1.14. УДЦР оформляє рахунки на оплату за належним чином виконані роботи з
радіочастотного  моніторингу  та  забезпечення  ЕМС  РЕЗ,  ВП  та  разом  з  актами
виконаних робіт і протоколами інструментальної оцінки параметрів випромінювання
РЕЗ  надсилає їх рекомендованим поштовим відправленням користувачам РЧР.

1.16.  У разі  якщо дозвіл на експлуатацію РЕЗ або ВП було отримано кори-
стувачем  РЧР  у  поточному  місяці,  вартість  робіт  з  радіочастотного  моніторингу
сплачується починаючи з наступного календарного місяця. 

У разі припинення користувачем РЧР експлуатації РЕЗ або ВП у поточному
місяці, роботи з радіочастотного моніторингу не проводяться та не сплачуються.

Просимо  врахувати  зауваження  та  пропозиції  при  подальшому
опрацюванні проекту рішення.

Про прийняте рішення прошу повідомити.

З повагою,

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


