Регулярний огляд законодавства
(12.12.2016-16.12.2016)

Розроблено зміни до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами
програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів
телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги.

Згідно проекту провайдер програмної послуги щороку до 31 березня буде зобов'язаний подавати
також і відомості про власників істотної участі станом на 31 грудня звітного року, складені за
визначеною формою № 2.
Виключається неактуальне положення щодо надсилання документів в електронній формі на флешнакопичувачі (USB), CD-диску , а лише передбачається за допомогою електронної пошти, адреса якої
розміщується на офіційному веб-сайті Національної ради.
Разом з тим, Національна рада надає собі повноваження (на рівні рішення) на основі мотивованого
запиту, додатково запитати і отримати від заявника копії документів, які підтверджують
достовірність інформації, включеної до декларації кінцевого бенефіціарного власника.

Строк обговорення та подання зауважень встановлено до 08.01.2016.
Довідково: Разом з тим, на 22 грудня 2016 на засідання Національної Ради заплановано
схвалити рішення щодо винесення на обговорення вказаного проекту.

Зареєстровано в Мін’юсті рішення НКРЗІ «Про внесення змін до
Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України»

Вказаним Рішенням доповнюється визначення повного освоєння радіочастотного
ресурсу за ліцензією, яка надає права виключного користування номіналами, смугами
радіочастот, яке передбачає наявність у ліцензіата не менше одного дозволу на
експлуатацію РЕЗ з користуванням певною частиною смуги радіочастот, визначеної в
ліцензії для цього регіону, на кожні 500 тисяч населення відповідного регіону за умови
надання цим ліцензіатом у відповідному регіоні телекомунікаційних послуг за
встановленими значеннями показників якості послуг.
Рішення набуває чинності через 6 місяців та спричинить встановлення несприятливих
та дискримінаційних умов для користувачів РЧР, не конкурентне середовище на ринку
телекомунікаційних послуг, оскільки не встановлює однакових підходів для отримання
та видачі ліцензій.

Рішення прийнято всупереч висловленим зауваженням ринку.
Можливі шляхи для оскарження прийнятого Рішення:
1. Звернення до Державної регуляторної служби, враховуючи
абз. 8 ч.2 ст. 30 ЗУ «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності»
2. Звернення до суду

Розроблено Проект, за яким буде визначатися ступінь ризику від провадження господарської
діяльності та періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

Визначено три ступені ризику, які будуть впливати на періодичність проведення перевірок:

ВИСОКИЙ

•строк провадження господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних
регламентів яких становить менш як один рік;
•які протягом останнього року, що передує плановому, але не менш як за результатами двох
останніх заходів державного нагляду (контролю) допустили порушення вимог законодавства у
сфері оцінки відповідності.
•ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПЛАНОВИЙ ЗАХІД НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) - не частіше одного разу на рік

СЕРЕДНІЙ

•строк провадження господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних
регламентів яких становить від одного до трьох років;
•які протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш як за результатами
двох останніх заходів державного нагляду (контролю) допустили порушення вимог
законодавства у сфері оцінки відповідності.
•ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПЛАНОВИЙ ЗАХІД НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) - не частіше одного разу на три
роки

НЕЗНАЧНИЙ

•Віднесення до НЕЗНАЧНОГО ступеню ризику:
•строк провадження господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних
регламентів яких становить від трьох років і більше;
•які протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш як за результатами
двох останніх заходів державного нагляду (контролю) не допустили порушень вимог
законодавства у сфері оцінки відповідності.
•ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПЛАНОВИЙ ЗАХІД НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) - не частіше одного разу на п’ять
років

Строк обговорення та подання зауважень встановлено до 11.01.2016.

На засіданні 20.12.2016 НКРЗІ заплановано розглянути такі
питання:
1.
Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін
до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів
господарських операцій»
Проект розроблено на виконання Закону України від 06 жовтня 2016 року № 1664-VІІІ
«Про внесення змін до деяких законів України щодо створення сприятливих умов для
впровадження благодійних телекомунікаційних повідомлень».
Проектом врегульовуються розбіжності щодо застосування законодавства, що регулює
питання повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету.

2. Про затвердження Змін до деяких рішень Національної комісії з питань
регулювання зв’язку України, яким рішення НКРЗІ приводяться у відповідність до
Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1065 «Про ліквідацію
Національної комісії з питань регулювання зв’язку України» . Тобто, змінюються назви
НКРЗ на НКРЗІ.

Затверджено План діяльності НКРЗІ з підготовки проектів регуляторних
актів на 2017 рік , яким передбачено:

-

-

-

-

-

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсів або тендерів на
отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» (нова
редакція) (I – II квартал);
Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку взаємодії Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, з національною
поліцією України» (I – II квартал);
Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про радіочастотний моніторинг у
смугах радіочастот загального користування» (I – III квартал);
Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про
затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій
звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від
04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283» (І-ІV квартал);
Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку видання приписів за результатами
розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, що надходять до Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації» (І-ІV
квартал);
Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку регулювання тарифів на надання в
користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій» (ІI-ІІI
квартал).

Зареєстровані за поточний тиждень законопроекти у ВРУ

Проект постанови ВРУ «Про прийняття за основу проекту Закону України про
електронні комунікації», згідно з якою надаються пропозиції до тексту ЗУ.

Проект Постанови ВРУ «Про визнання роботи Голови Державної
фіскальної служби України Насірова Р.М. та його першого
заступника Білана С.В. незадовільною та звільнення їх з займаних
посад»

Підготовлений Держкомтелерадіо законопроект «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо поліпшення доступу до інформації
осіб з вадами слуху», схвалений Кабміном і буде переданий до Верховної
Ради.
Згідно з проектом Національна рада отримає повноваження з нагляду за
забезпеченням прав телеглядачів і радіослухачів з вадами слуху. За
недотримання вимог телерадіоорганізації будуть платити штраф в розмірі 5%
від розміру ліцензійного збору.

Інформація до відома:
Згідно
роз’яснення
Держпродспоживслужби
обслуговування
споживачів виключно на російській мові є неправомірним в м. Києві.
Оскільки рішення про функціонування російської мови як регіональної
на території Києва не приймалося, а також у випадку якщо споживач не
давав згоди працівникам суб'єкта господарювання спілкуватися з ним
російською мовою.
КМУ 14 грудня схвалив Проект ЗУ «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України», розроблений Міністерством соціальної
політики.
Пропонується встановити відповідальність за:
- Незабезпечення обстеження і паспортизації об'єкта, що підлягає
обов'язковому обстеженню;
- Порушення порядку проведення такого обстеження;
- Нереалізацію заходів щодо забезпечення надійності та безпеки
об'єктів при їх експлуатації, в тому числі їх доступності для маломобільних
груп населення.
Забезпечити права інвалідів Україна повинна на виконання Конвенції
ООН про права осіб з інвалідністю відповідно до Плану дій по реалізації
Національної стратегії в області прав людини на період до 2020 року.

