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Додаток до листа ТелПУ  

від 03.08.2021 №2618 

 

Порівняльна таблиця 

до проекту Закону України “ Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних 

комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку” реєстр. № 4066 з 

пропозиціями та зауваженнями Асоціації «Телекомунікаційна палата України» (ТелПУ)  
Редакція законопроекту № 4066 Редакція законопроекту № 4066 з 

врахуванням зауважень та  пропозицій 

ТелПУ 

Обґрунтування/коментарі 

Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

електронних комунікацій, радіочастотного 

спектра та надання послуг поштового 

зв’язку 

Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та надання 

послуг поштового зв’язку 

 

… … 
 

РОЗДІЛ І РОЗДІЛ І 
 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

… … 
 

Стаття 4. Мета, форми діяльності 

регуляторного органу, його основні 

завдання та повноваження 

Стаття 4. Мета, форми діяльності 

регуляторного органу, його основні 

завдання та повноваження 

Окремі положення ст. 4 дублюють норми зі ст. 18 

законопроекту. 

Наприклад, п.10.2. ст.4. є аналогічним 

п.11.ч.3.ст.18., також п.1.ч. 4. Ст.4  та п.10. ч.3. 

ст.18. 

З метою усунення небажаних колізій ці дві статті 

потребують доопрацювання. 

… …  

3. Основними завданнями  регуляторного 

органу є: 
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1) створення умов для ефективного 

функціонування та розвитку сфер електронних 

комунікацій, радіочастотного спектра  та 

надання послуг поштового зв’язку; 

 
 

2) сприяння ефективному відкриттю ринків у 

сферах електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та надання послуг 

поштового зв’язку для всіх споживачів і 

постачальників та забезпечення 

недискримінаційного доступу користувачів до 

електронних комунікаційних послуг та послуг 

поштового зв’язку; 

 
 

3) сприяння взаємовигідній інтеграції ринків 

електронних комунікацій та надання послуг 

поштового зв'язку України з відповідними 

ринками інших держав, зокрема в рамках 

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони; 

 
 

4) забезпечення захисту прав споживачів щодо 

отримання послуг належної якості відповідно 

до вимог законодавства; 

 
 

5) забезпечення інвестиційної привабливості 

розвитку інфраструктури, створення 

сприятливих умов для залучення інвестицій у 

розвиток ринків у сферах електронних 

комунікацій та надання послуг поштового 

зв’язку; 

5) забезпечення інвестиційної привабливості 

та  створення сприятливих умов для 

залучення інвестицій у розвиток ринків у 

сферах електронних комунікацій та надання 

послуг поштового зв’язку; 

Редакційно. 

6) реалізація тарифної політики у сферах 

електронних комунікацій, радіочастотного 

спектра  та надання послуг поштового зв’язку; 

виключити Закон України «Про електронні комунікації» не 

містить поняття «тарифна політика». 

При цьому, цим Законом визначено питання, в яких 

допускається регулювання тарифів, наприклад, 
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тарифи на надання в користування кабельної 

каналізації, тарифи на роботи та послуги, що 

виконуються державним підприємством, що 

перебуває у сфері управління регуляторного 

органу та інші чітко визначені законами питання. 

Вважаємо, що запропонована редакція дозволяє 

довільне тлумачення для впливу на тарифи 

постачальників, зокрема, на роздрібні. 

… …  

9) створення умов для забезпечення 

інформаційної безпеки, забезпечення 

кіберзахисту об’єктів сфер електронних 

комунікацій, радіочастотного спектра та 

надання послуг поштового зв’язку; 

виключити Питання інформаційної безпеки та кібербезпеки не 

є предметом регулювання у сфері телекомунікацій. 

… …  

4. До повноважень регуляторного органу 

віднесено: 

 
 

1) розроблення та затвердження регламенту 

регуляторного органу; 

виключити дублює п.10. ч.3. ст.18 законопроекту 

 

…  
 

10.1) встановлення для національного трафіка 

єдиних розрахункових такс за термінацію 

трафіка (завершення з’єднання) для послуг 

мобільного голосового зв'язку та єдиних 

розрахункових такс за термінацію трафіка для 

послуг фіксованого голосового зв’язку, а 

також порядку взаєморозрахунків із 

застосуванням таких такс; 

10.1) встановлення єдиних оптових 

розрахункових такс за послуги термінації 

національного трафіка (завершення 

з’єднання) для мобільного голосового зв'язку 

та фіксованого голосового зв’язку, а також 

порядку взаєморозрахунків між 

постачальниками голосових послуг 

мобільних та/або фіксованих електронних 

комунікацій із застосуванням таких такс; 

 

Пропонуємо привести редакцію пункту у 

відповідність до статті 91 Закону України «Про 

електронні комунікації». 

Стаття 91. Розрахункові такси за термінацію 

трафіка 

1. Регуляторний орган встановлює єдині оптові 

розрахункові такси: 

1) за послуги термінації національного трафіка для 

мобільного голосового зв’язку; 

2) за послуги термінації національного трафіка для 

фіксованого голосового зв’язку. 
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Зазначені у цій частині розрахункові такси є 

обов’язковими до застосування всіма 

постачальниками голосових послуг мобільних 

та/або фіксованих електронних комунікацій 

відповідно. 

 

10.2) встановлення граничних тарифів на 

надання в користування кабельної каналізації, 

правил надання і отримання доступу до 

кабельної каналізації та правила надання її в 

користування; 

виключити Дублює, є аналогічним до п.11.ч.3.ст.18. 

законопроекту, 

  

… …  

11) здійснення географічних оглядів 

розгортання мереж широкосмугового доступу 

(фіксованого та мобільного) та доступності 

універсальних електронних комунікаційних 

послуг; 

11) здійснення географічних оглядів 

доступності на всій території України 

мереж широкосмугового доступу 

(фіксованих та мобільних) та послуг 

голосових електронних комунікацій у 

фіксованому місці, а також їх оновлення 

не менше ніж раз на рік, проведення 

географічних оглядів наявності мереж та 

дослідження доступності універсальних 

електронних комунікаційних послуг; 

Приведення у відповідність до 

Закону України «Про електронні комунікації» 

містить різні поняття географічних оглядів: 

1. Географічний огляд розгортання мереж 

широкосмугового доступу та доступності 

універсальних послуг 

2. географічний огляд доступності на всій 

території України мереж широкосмугового 

доступу (фіксованих та мобільних) та 

послуг голосових електронних комунікацій 

у фіксованому місці 

3. географічний огляд розгортання мереж 

високої пропускної здатності, 

4. географічний огляд розгортання 

електронних комунікаційних мереж, 

5. географічний огляд доступності на 

території України мереж широкосмугового 

доступу (фіксованого і мобільного) та 

універсальних електронних комунікаційних 

послуг 

6. географічний огляд наявності мереж 

7. географічний огляд розгортання мереж 
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… …  

13) забезпечення, за необхідності, спільно з 

іншими органами державної влади відповідно 

до їх повноважень, ефективного вжиття 

передбачених законодавством заходів захисту 

прав споживачів, у тому числі: 

13) забезпечення, за необхідності, спільно з 

іншими органами державної влади 

відповідно до їх повноважень, ефективного 

вжиття передбачених законодавством 

заходів захисту прав споживачів, у тому 

числі: 

 

13.1) позасудове вирішення відповідно до 

Закону України «Про електронні комунікації» 

спорів між постачальниками електронних 

комунікаційних послуг та споживачами, 

пов'язаних з виконанням договорів про 

надання електронних комунікаційних послуг; 

13.1) позасудове вирішення відповідно до 

Закону України «Про електронні 

комунікації» спорів між постачальниками 

електронних комунікаційних послуг та 

споживачами, пов'язаних з виконанням 

договорів про надання електронних 

комунікаційних послуг за зверненнями 

споживачів; 

Позасудове вирішення спорів зі споживачами 

можливе за зверненням абонента. 

13.5) організація та забезпечення здійснення 

заходів щодо запобігання користування 

кінцевим (термінальним) обладнанням 

мобільного зв’язку, законність застосування 

якого на території України не підтверджена; 

13.5) організація та забезпечення 

здійснення заходів щодо запобігання 

користування кінцевим (термінальним) 

обладнанням мобільного зв’язку, законність 

застосування якого на території України не 

підтверджена; 

До обговорення щодо коректності 

словосполучення «організація та забезпечення 

здійснення». 

Яка роль в цьому процесі регулятора? 

… …  

13.6) організація та забезпечення здійснення 

заходів щодо ідентифікації кінцевого 

користувача у постачальника електронних 

комунікаційних послуг; 

До обговорення До обговорення щодо коректності 

словосполучення «організація та забезпечення 

здійснення». Йде мова про встановлення порядку 

ідентифікації, або про якісь інші заходи? 

  
… … 

 

Розділ II Розділ II 
 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО 

ОРГАНУ 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО 

ОРГАНУ 
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Стаття 5. Гарантії незалежності 

регуляторного органу 

Стаття 5. Гарантії незалежності 

регуляторного органу 

 

… …  

3. Члени регуляторного органу діють 

незалежно та не повинні виконувати будь-

яких доручень і вказівок. 

3. Протиправне втручання будь-яких 

органів, посадових і службових осіб, 

громадян та їх об'єднань у вирішення 

питань, що належать до повноважень 

регуляторного органу, не допускається. 

Редакційно. 

… … 
 

5. Нормативно-правові акти регуляторного 

органу видаються у формі постанов, а також 

інструкцій, положень, правил, що 

затверджуються постановами регуляторного 

органу. 

5. Нормативно-правові акти регуляторного 

органу видаються у формі постанов, а також 

інструкцій, положень, правил, що 

затверджуються постановами регуляторного 

органу. 

 

… … 
 

Нормативно-правові акти регуляторного 

органу підлягають державній реєстрації 

Міністерством юстиції України. 

  

… … 
 

Стаття 8. Організація конкурсу для 

призначення членів регуляторного органу 

 
 

… … 
 

20. Конкурсна комісія подає на розгляд 

Кабінету Міністрів України кандидатури, які 

отримали найвищий рейтинг і пройшли 

передбачену цим Законом перевірку, 

загальним списком у кількості з розрахунку 

дві особи на одну посаду члена регуляторного 

органу. Для кожної із сфер регулювання, 

визначеній частиною першою статті 2 цього 

Закону, має бути поданими на розгляд не 

менше, ніж дві особи. 

До обговорення. Потребує обговорення логіка квот з різних сфер. 

Три сфери, дві особи, 7 вакансій. 

 

1. Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах 1) електронних комунікацій, 

2) радіочастотного спектра та 3) надання послуг 

поштового зв’язку, (далі - регуляторний орган) є 

постійно діючим центральним органом виконавчої 

влади зі спеціальним статусом, який утворюється 

Кабінетом Міністрів України, є підзвітним 

Президентові України та Верховній Раді України. 
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…  
 

Стаття 9. Призначення, припинення 

повноважень та правовий статус членів 

регуляторного органу 

Стаття 9. Призначення, припинення 

повноважень та правовий статус членів 

регуляторного органу 

 

… …  

11) незадовільного висновку Експертної ради з 

питань цифровізації при Президентові 

України про результати роботи регуляторного 

органу за попередній рік; 

До обговорення та редакційного уточнення Не зрозуміло, мова про весь склад Регулятора, чи 

лише одного члена Регулятора. 

12) незадовільного висновку Комітету 

Верховної Ради України, до предмета відання 

якого належать питання електронних 

комунікацій, радіочастотного спектра та 

надання послуг поштового зв’язку про 

результати роботи регуляторного органу за 

попередній рік. 

 Регулятор є органом виконавчої влади, в зв’язку з 

цим повноваження про звільнення за рішенням 

ВРУ не відповідає принципу розподілу влади. 

… … 
 

Стаття 15. Відкритість діяльності 

регуляторного органу 

 
 

… …  

5) проведення громадських обговорень та 

громадських слухань; 

до обговорення Пропонуємо узгодити з вимогами Закону України 

«Про електронні комунікації». Зокрема ст. 22, яка 

забезпечення регуляторним органом здійснення 

консультації з учасниками ринку, іншими 

зацікавленими сторонами 

 

…  
 

результати моніторингу; результати моніторингів; Регулятор проводить декілька видів моніторингу. 

результати аналізу ринків електронних 

комунікацій; 

результати аналізу ринків електронних 

комунікацій; 

 

актів перевірки суб’єктів господарювання та 

наданих суб’єктами господарювання 

зауважень, пояснень та обґрунтувань; 

виключити Законом України «Про електронні комунікації» не 

передбачено обов’язкове оприлюднення актів 

перевірки. 
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… …  

2. Кожен проект нормативно-правового акту 

регуляторного органу, що має ознаки 

регуляторного акту, разом з матеріалами, що 

обґрунтовують необхідність його прийняття, 

та аналізом регуляторного впливу 

оприлюднюються на офіційному вебсайті 

регуляторного органу з метою проведення 

консультацій, одержання зауважень і 

пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 

об’єднань та інших заінтересованих осіб. 

2. Нормативно-правові акти 

регуляторного органу, що мають ознаки 

регуляторних актів  мають відповідати 

принципам державної регуляторної 

політики, передбачених Законом 

України "Про засади державної 

регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності". 

Кожен проект нормативно-правового акта 

регуляторного органу, що має ознаки 

регуляторного акта, разом з матеріалами, що 

обґрунтовують необхідність прийняття 

такого рішення, та аналізом 

його регуляторного впливу 

оприлюднюються на офіційному веб-сайті 

Регулятора комунікаційних послуг з метою 

одержання зауважень і пропозицій від інших 

органів державної влади, фізичних та 

юридичних осіб, їх об’єднань та інших 

заінтересованих осіб. 

 

В зв’язку з пропозицією про виключення 

регулятора з під дії Закону України "Про засади 

державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності" доцільно 

конкретизувати регуляторну діяльність 

 регуляторного органу. 

Для бізнесу це стане гарантією прийняття 

послідовних, адекватних рішень регулятором; 

Гарантією, що діяльність регулятора, що 

спрямована на підготовку, прийняття, відстеження 

результативності та перегляд регуляторних актів, 

буде здійснюватися  регуляторними органами за 

участі фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та 

у спосіб, що встановлені Конституцією України, 

цим Законом та іншими нормативно-правовими 

актами.. 

 

  

Повідомлення про оприлюднення проекту 

акту повинно містити: 

Повідомлення про оприлюднення такого 

регуляторного акта повинно містити: 

 

 

зміст проекту акту; стислий виклад змісту нормативно-

правового акта регуляторного органу, що 

має ознаки регуляторного акта; 

 

поштову та електронну адреси розробника 

проекту та інших органів, до яких за 

ініціативою розробника надсилаються 

зауваження та пропозиції; 

поштову та електронну адресу, на які можуть 

надсилатися зауваження та пропозиції; 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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інформацію про спосіб оприлюднення проекту 

регуляторного акту та відповідного аналізу 

регуляторного впливу (адреса сторінки в 

мережі Інтернет, де опубліковано чи 

розміщено проект регуляторного акту та 

аналіз регуляторного впливу); 

інформацію про спосіб оприлюднення 

проекту нормативно-правового акту 

регуляторного органу, що має ознаки 

регуляторного акта та відповідного аналізу 

регуляторного впливу (назва друкованого 

засобу масової інформації та/або адреса 

сторінки в мережі Інтернет, де опубліковано 

чи розміщено проект та аналіз його 

регуляторного впливу, або інформація про 

інший спосіб оприлюднення, передбачений 

регуляторним органом); 

 

інформацію про строк, протягом якого 

приймаються зауваження та пропозиції до 

проекту регуляторного акту; 

4) інформацію про строк, протягом якого 

приймаються зауваження та пропозиції від 

органів державної влади, фізичних та 

юридичних осіб, їх об’єднань та інших 

заінтересованих осіб; 

 

 

інформацію про спосіб надання зауважень та 

пропозицій. 

 інформацію про спосіб надання органами 

державної влади, фізичними та юридичними 

особами, їх об’єднаннями та іншими 

заінтересованими особами зауважень та 

пропозицій. 
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Регуляторний орган проводить консультації 

щодо розроблених ним проектів регуляторних 

актів з органами державної влади та місцевого 

самоврядування, з питань, що входять до 

сфери їх повноважень. Регуляторний орган 

самостійно визначає перелік органів 

державної влади та місцевого самоврядування, 

які є доцільними для залучення до 

консультації. Для цього регуляторний орган 

направляє письмовий запит до відповідного 

органу разом з проектом нормативно-

правового акту та аналізом регуляторного 

впливу до нього. Пропозиції та зауваження до 

проекту акту надсилаються органами 

державної влади, органами місцевого 

самоврядування протягом 30 календарних днів 

з дня одержання запиту від регуляторного 

органу. 

Регуляторний орган проводить консультації 

щодо розроблених ним проектів 

регуляторних актів з органами державної 

влади та місцевого самоврядування, з питань, 

що входять до сфери їх повноважень. 

Регуляторний орган самостійно визначає 

перелік органів державної влади та місцевого 

самоврядування, які є доцільними для 

залучення до консультації. Для цього 

регуляторний орган направляє письмовий 

запит до відповідного органу разом з 

проектом нормативно-правового акту, що 

має ознаки регуляторного акта та аналізом 

регуляторного впливу до нього. Пропозиції 

та зауваження до надсилаються органами 

державної влади, органами місцевого 

самоврядування протягом 30 календарних 

днів з дня одержання письмового запиту від 

регуляторного органу. 

 

Оприлюднення проекту нормативно-

правового акту регуляторного органу з метою 

одержання зауважень і пропозицій не може 

бути перешкодою для проведення 

громадських слухань та будь-яких інших форм 

відкритих обговорень цього проекту. 

Оприлюднення проекту нормативно-

правового акту регуляторного органу, в тому 

числі такого, що має ознаки 

регуляторного акта, з метою одержання 

зауважень і пропозицій не може бути 

перешкодою для проведення громадських 

слухань та будь-яких інших форм відкритих 

обговорень цього проекту. 

  

Зауваження і пропозиції до проектів 

нормативно-правових актів регуляторного 

органу, в тому числі таких, що мають 

ознаки регуляторного акта, до актів ї 
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регуляторного впливу, а також інформація 

про результати їх розгляду регуляторним 

органом (з обґрунтуванням прийняття або 

відхилення) оприлюднюються на офіційному 

веб-сайті регуляторного органу не пізніш як 

за три робочих дні до 

прийняття. Зауваження та пропозиції до 

проектів не можуть бути відхилені без 

обґрунтування. 

  

Проекти нормативно-правових актів 

регуляторного органу, в тому числі таких, 

що мають ознаки регуляторного акта,  не 

потребують обов'язкового погодження або 

будь-якої іншої форми схвалення органами 

державної влади, іншими державними 

органами, органами місцевого 

самоврядування і не можуть відмінятися 

ним, окрім як у судовому порядку.» 

Строк, протягом якого приймаються 

зауваження та пропозиції до проектів актів, 

встановлюється регуляторним органом і не 

може бути меншим ніж один місяць та 

більшим ніж три місяці з дня оприлюднення 

проекту акту та відповідного аналізу 

регуляторного впливу до нього. 

Строк, протягом якого приймаються 

зауваження та пропозиції до проектів 

нормативно-правових актів регуляторного 

органу, в тому числі таких, що мають 

ознаки регуляторного акта, аналізу його 

регуляторного впливу, встановлюється 

регуляторним органом і не може становити 

менше 30 днів та більше трьох місяців з дня 

їх оприлюднення. 

 

Зауваження і пропозиції до проекту акту, 

одержані протягом встановленого строку, 

оприлюднюються регуляторним органом на 

офіційному вебсайті не пізніше однієї доби з 

дати їх отримання. 

Зауваження і пропозиції до проектів 

нормативно-правових актів регуляторного 

органу, в тому числі таких, що мають 

ознаки регуляторного акта, аналізу їх 

регуляторного впливу, одержані протягом 
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встановленого строку, оприлюднюються 

шляхом розміщення на офіційному веб-сайті 

регуляторного органу та підлягають 

обов’язковому розгляду регуляторним 

органом за участі фізичних, юридичних осіб, 

їх об’єднань, органів державної 

влади та  місцевого самоврядування та 

інших заінтересованих осіб, які надали такі 

зауваження та пропозиції. 

Усі зауваження і пропозиції щодо проекту акту 

та відповідного аналізу регуляторного впливу 

до нього, одержані протягом встановленого 

строку, підлягають обов’язковому розгляду 

регуляторним органом. За результатами цього 

розгляду він повністю чи частково враховує 

одержані зауваження і пропозиції, або 

мотивовано їх відхиляє, з письмовим 

повідомленням про мотивацію відхилення 

пропозицій та зауважень. У разі необхідності, 

регуляторний орган організовує проведення 

нарад з метою обговорення та роз’яснення 

підстав відмови від врахування поданих 

зауважень та пропозицій за участю осіб, які їх 

надали. 

 
 

Не врахування регуляторним органом 

зауважень і пропозицій до проектів своїх актів, 

отриманих в ході консультацій, а також не 

надання відповідними органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування в 

установлений строк відповіді не перешкоджає 

прийняттю рішення про затвердження 

нормативно-правового акту регуляторним 

органом. 
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У разі внесення до проекту акту суттєвих змін, 

тобто, змін які значно змінюють проект акту у 

порівнянні з первинною редакцією, 

регуляторний орган повторно проводить 

процедуру оприлюднення проекту 

нормативно-правового акту, збору і розгляду 

зауважень та пропозицій до нього. 

У разі, якщо за результатами обговорення 

проекту до нього винесено  суттєві зміни, а 

саме, змін, які змінюють проект акту у 

порівнянні з первинною редакцією, 

регуляторний орган повторно проводить 

процедуру оприлюднення проекту 

нормативно-правового акту, збору і розгляду 

зауважень та пропозицій до нього. 

Редакційно 

За результатами консультацій регуляторний 

орган складає та оприлюднює на офіційному 

вебсайті інформацію про проведені 

консультації, яка містить перелік тих осіб, які 

взяли участь в обговоренні проекту акту, а 

також результати розгляду всіх зауважень та 

пропозицій, які надійшли від органів 

державної влади, фізичних та юридичних осіб, 

їх об’єднань та інших заінтересованих осіб, з 

обґрунтуванням їх прийняття або відхилення. 

Оприлюднення інформації здійснюється не 

пізніше, ніж за п’ять робочих днів до 

прийняття регуляторним органом рішення про 

затвердження відповідного нормативно-

правового акту, з метою інформування всіх, 

хто взяв участь у консультації, щодо 

результатів розгляду їх пропозицій та 

зауважень. 

 
 

Стаття 16. Річний звіт про діяльність 

регуляторного органу 

Стаття 16. Річний звіт про діяльність 

регуляторного органу 

 

1.             Річний звіт про діяльність 

регуляторного органу повинен включати 

інформацію, зокрема, про: 

1.             Річний звіт про діяльність 

регуляторного органу повинен включати 

інформацію, зокрема, про: 

 

… … 
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стан державного нагляду (контролю), аналіз 

результатів нагляду (контролю), результати 

здійснення моніторингу; 

стан державного нагляду (контролю), аналіз 

результатів нагляду (контролю), результати 

здійснення моніторингів; 

Регулятор проводить цілу низку моніторингів 

…  
 

Протягом місяця від дати представлення на 

засіданні Комітету Верховної Ради України 

Головою регуляторного органу річного звіту 

про роботу регуляторного органу, Комітет 

Верховної Ради України подає Кабінету 

Міністрів України висновок про результати 

роботи регуляторного органу за попередній 

рік, у якому викладає аналіз ефективності 

виконання регуляторним органом покладених 

на нього цим Законом функцій та 

повноважень. 

Протягом місяця від дати представлення на 

засіданні Комітету Верховної Ради України 

Головою регуляторного органу річного звіту 

про роботу регуляторного органу, Комітет 

Верховної Ради України подає Кабінету 

Міністрів України висновок про результати 

роботи регуляторного органу за попередній 

рік, у якому викладає аналіз ефективності 

виконання регуляторним органом 

покладених на нього цим Законом функцій та 

повноважень. Кабінет міністрів затверджує 

критерії ефективності виконання 

регуляторним органом покладених на 

нього цим Законом функцій та 

повноважень. 

Надати повноваження КМУ затверджувати КПІ 

для регулятора. 

(ключові показники результативності, 

ефективності та якості) 

Незадовільний висновок Комітету Верховної 

Ради України про результати роботи 

регуляторного органу за попередній рік надає 

Кабінету Міністрів України право звільнити 

члена регуляторного органу у порядку, 

визначеному статтею 9 цього Закону. 

виключити Відсутність чітких критерії незадовільності може 

призвести до непередбачуваності регулювання та 

дій Регулятора не в інтересах індустрії, депутатів. 

3.  Не пізніше 1 травня року, наступного за 

звітним, Голова регуляторного органу 

представляє річний звіт про роботу 

регуляторного органу на засіданні Експертної 

ради з питань цифровізації при Президентові 

України. 
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Експертна рада з питань цифровізації при 

Президентові України протягом місяця від 

дати представлення на її засіданні Головою 

регуляторного органу річного звіту про роботу 

регуляторного органу подає Президенту 

України, Кабінету Міністрів України висновок 

про результати роботи регуляторного органу 

за попередній рік, у якому викладає аналіз 

ефективності виконання регуляторним 

органом покладених на нього цим Законом 

функцій та повноважень. 

 
 

Незадовільний висновок Експертної ради з 

питань цифровізації при Президентові 

України про результати роботи 

регуляторного органу за попередній рік 

надає Кабінету Міністрів України право 

звільнити члена регуляторного органу у 

порядку, визначеному статтею 9 цього Закону. 

виключити У запропонованій редакцій не може бути прийнято, 

так як відсутні  чіткі критерії для оцінювання 

роботи регуляторного органу та кореляції з 

роботою конкретного члена регуляторного органу 

де рішення приймаються колегіально. Відсутні 

критерії ефективності. 

Стаття 17. Експертно-аналітичне сприяння 

здійсненню повноважень Президента 

України з питань підзвітності 

регуляторного органу 

Стаття 17. Експертно-аналітичне 

сприяння здійсненню повноважень 

Президента України з питань підзвітності 

регуляторного органу 

 

1. З метою експертно-аналітичного сприяння 

здійсненню повноважень Президента України 

з питань підзвітності регуляторного органу, 

визначених цим Законом, Президент України 

утворює Експертну раду з питань цифровізації 

при Президентові України у складі дев’яти 

осіб. 

 
 

2. Експертна рада з питань цифровізації при 

Президентові України є консультативно-

дорадчим органом при Президентові України, 

який діє на громадських засадах. 
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3. До складу Експертної ради з питань 

цифровізації при Президентові України 

входять в тому числі народні депутати 

України-члени Комітетів Верховної Ради 

України, до предметів відання яких належить 

питання сфери електронних комунікацій, 

сфери радіочастотного спектра та надання 

послуг поштового зв’язку, за поданням 

відповідних Комітетів (по одній особі щодо 

кожної сфери регулювання), представники 

центральних органів виконавчої влади в 

сферах електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та надання послуг 

поштового зв’язку (по одній особі щодо 

кожної сфери регулювання). 

До обговорення. Три представники від ВРУ? При цьому від 

Комітету цифрової трансформації два? І один від 

Комітету з питань транспорту та інфраструктури? 

Відповідно до Постанови ВРУ Про перелік, 

кількісний склад і предмети відання комітетів 

Верховної Ради України дев’ятого скликання 

правильно сфера «цифрова індустрія та 

телекомунікації» та «радіочастотний ресурс». 

Щодо пошти, то «реалізацію державної політики у 

сфері надання послуг поштового зв'язку здійснює 

уповноважений центральний орган виконавчої 

влади у галузі зв'язку». 

Отже, це один ЦОВЗ? 

4. Склад та функції Експертної ради з питань 

цифровізації при Президентові України 

визначаються Указом Президента України. 

 Загальний коментар, що обрання членів регулятора 

не прозоре. 

Стаття 18. Функції та повноваження 

регуляторного органу 

Стаття 18. Функції та повноваження 

регуляторного органу 

 

1. Для ефективного виконання завдань 

державного регулювання у сферах 

електронних комунікацій, радіочастотного 

спектра та поштового зв'язку, а також 

державного нагляду (контролю) щодо 

виявлення та запобігання порушенням вимог 

законодавства суб’єктами господарювання та 

забезпечення інтересів суспільства, зокрема 

належної якості послуг, допустимого рівня 

небезпеки для населення, навколишнього 

природнього середовища регуляторний орган: 

1. Для ефективного виконання завдань 

державного регулювання у сферах 

електронних комунікацій, радіочастотного 

спектра та поштового зв'язку, а також 

державного нагляду (контролю) щодо 

виявлення та запобігання порушенням вимог 

законодавства суб’єктами господарювання та 

забезпечення інтересів суспільства, зокрема 

належної якості послуг, допустимого рівня 

небезпеки для населення, навколишнього 

природнього середовища регуляторний 

орган: 

 

1) приймає обов’язкові до виконання рішення 

з питань, що належать до його компетенції; 

1) приймає обов’язкові до виконання рішення 

з питань, що належать до його компетенції; 
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2) здійснює повноваження, передбачені 

Законами України «Про електронні 

комунікації», «Про поштовий зв’язок» та 

іншими законами, в тому числі: 

2) здійснює повноваження, передбачені 

Законами України «Про електронні 

комунікації», «Про поштовий зв’язок» та 

іншими законами, в тому числі: 

 

здійснює позасудовий розгляд спорів з питань, 

визначених Законом; 

здійснює позасудовий розгляд спорів з 

питань, визначених Законом; 

 

врегулювання спорів, пов’язаних із доступом 

до інфраструктури об’єктів доступу для 

розташування технічних засобів електронних 

комунікацій для надання електронних 

комунікаційних послуг, спільного 

використання інфраструктури електронних 

комунікаційних мереж; 

врегулювання спорів, пов’язаних із доступом 

до інфраструктури об’єктів доступу для 

розташування технічних засобів електронних 

комунікацій для надання електронних 

комунікаційних послуг, спільного 

використання інфраструктури електронних 

комунікаційних мереж, здійснює позасудове 

врегулювання спорів, пов’язаних із 

доступом до інфраструктури об’єкта 

доступу; 

Пропонується узгодити з пропозиціями 

законопроекту р.н 4118. 

…  … 
 

3) розробляє та затверджує нормативно-

правові акти, в тому числі передбачені 

Законами України «Про електронні 

комунікації» та «Про поштовий зв’язок», 

зокрема, але не виключно: 

3) розробляє та затверджує нормативно-

правові акти; 

Виключити перелік та посилання на конкретні 

закони, залишити загальному. 

порядок звернення виробників 

радіообладнання та їх уповноважених осіб чи 

постачальників електронних комунікаційних 

послуг для отримання рішення про умови 

проведення демонстрації радіообладнання, 

тестових, дослідних та інших видів 

випробувань, в частині користування смугами 

радіочастот; 

виключити  

вимоги до форм реєстру ліцензій на 

користування радіочастотним спектром та 

радіочастотних присвоєнь; 

виключити  
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порядок здійснення моніторингу якості 

електронних комунікаційних послуг; 

виключити  

порядок організації та участі у конкурсі або 

аукціоні на отримання ліцензії на 

користування радіочастотним спектром; 

виключити  

порядок виконання робіт з виявлення, 

усунення та/або припинення дії джерел 

радіозавад; порядок взаємодії з спеціальними 

користувачами та правоохоронними органами, 

суб’єктами господарювання під час 

проведення відповідних заходів; 

виключити  

порядок проведення радіочастотного 

моніторингу; 

виключити  

порядок оформлення та видачі міжнародних та 

регіональних експлуатаційних документів для 

суднової або радіоаматорської станції, вимоги 

до кваліфікації радіоаматорів та операторів 

таких станцій; 

виключити  

умови спільного користування 

радіообладнанням, смугами (номіналами) 

радіочастот; 

виключити  

порядок погодження передачі прав на 

користування радіочастотним спектром; 

виключити  

Регламент аматорського радіозв'язку України; виключити  

граничні тарифи, правила надання і отримання 

доступу до кабельної каналізації електронних 

комунікацій та правила надання її в 

користування; 

виключити  

порядок введення кінцевого (термінального) 

обладнання мобільного зв’язку в обіг на 

території України та умови його застосування; 

виключити  

порядок ідентифікації кінцевого користувача у 

постачальника електронних комунікаційних 

послуг; 

виключити  
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порядок надання інформації, здійснення 

контролю за виконанням вимог для належного 

управління ризиками з метою забезпечення 

інформаційної безпеки, забезпечення 

кіберзахисту об'єктів сфер електронних 

комунікацій, радіочастотного спектра та 

надання послуг поштового зв'язку; 

виключити Кібербезпека, інформаційна безпека не є 

предметом відання регулятора у сфері електронних 

комунікацій 

порядок проведення багатосторонніх 

консультацій з учасниками ринку, іншими 

зацікавленими сторонами. 

виключити  

2. Для виконання своїх повноважень, 

передбачених законами, регуляторний орган 

та уповноважені посадові особи Апарату 

регуляторного органу мають право: 

 
 

…  
 

2) безоплатно отримувати відповідно до цього 

Закону та інших Законів України від 

постачальників електронних комунікаційних 

мереж та послуг, користувачів 

радіочастотного спектра, користувачів 

ресурсу нумерації, операторів надання послуг 

поштового зв’язку: 

 
 

передбачену законом звітність у визначених 

регуляторним органом формах і порядку; 

 
 

інформацію, необхідну для виконання своїх 

повноважень, у тому числі таку, що містить 

фінансово-економічні показники, інформацію 

з обмеженим доступом (з забезпеченням її 

захисту відповідно до законодавства); 

інформацію, необхідну для виконання своїх 

повноважень, у тому числі таку, що містить 

фінансово-економічні показники, 

інформацію з обмеженим доступом (з 

забезпеченням її захисту та 

конфіденційності відповідно до 

законодавства); 

Питання не лише захисту (кібер, фізичне), але і 

юридичне щодо конфіденційності. 
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3) запитувати та отримувати від 

постачальників електронних комунікаційних 

мереж і послуг, користувачів радіочастотного 

спектра, користувачів ресурсу нумерації, а 

також від об’єднань, центральних і місцевих 

органів влади та установ, інформацію, у тому 

числі фінансового характеру, для 

статистичних та інших звітів, таких як Індекс 

цифрової економіки та суспільства, з правом 

надавати таку інформацію відповідним 

установам Європейського Союзу або іншим 

іноземним і міжнародним організаціям, 

національним регуляторним органам інших 

держав; 

 

3) запитувати та отримувати інформацію 

для статистичних та інших звітів, зокрема 

щодо Індексу цифрової економіки та 

суспільства (DESI), до інших 

заінтересованих організацій, установ та 

органів, міжнародних інституцій, у тому 

числі інституцій Європейського Союзу. 

Приведення у відповідність до ст. 9 Закону України 

«Про електронні комунікації» 

 

… …  

7) залучати для проведення випробувань та 

інших технічних процедур під час 

позапланових перевірок технічні засоби та 

персонал державного підприємства, що 

знаходиться у сфері управління регуляторного 

органу; 

7) залучати для проведення випробувань та 

інших технічних процедур під час 

позапланових перевірок технічні засоби та 

персонал державного підприємства, що 

знаходиться у сфері управління 

регуляторного органу. Працівники 

державного підприємства, що знаходиться 

у сфері управління регуляторного органу 

несуть відповідальність за розголошення 

інформації, що була отримана ними при 

здійсненні випробувань та інших 

технічних процедур; 

Конкретизувати суб’єкта, що має відповідати за 

розголошення інформації, що була отримана ними 

при здійсненні випробувань та інших технічних 

процедур. 

… … 
 

Розділ ІІІ Розділ ІІІ 
 

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ 

ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2022 

року. 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2022 

року. 
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2.  Внести зміни до таких Законів України: 2.  Внести зміни до таких Законів України: 
 

1) у Законі України «Про збір на обов'язкове 

державне пенсійне страхування» (Відомості 

Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 

237): 

1) у Законі України «Про збір на 

обов'язкове державне пенсійне страхування» 

(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., 

№ 37, ст. 237): 

 

відсутній у абзаці першому пункту 9 статті 2 слова 

"вартість будь-яких наданих послуг 

мобільного зв’язку" замінити словами 

"вартість будь-яких послуг мобільного 

зв’язку", а після слів  «суму страхового 

завдатку» після коми додати слово "авансу". 

Пропонуємо повернутися до нарахування збору з 

авансів з метою спрощення обліку операторами та 

Пенсійним фондом зазначеного збору, в зв’язку з 

чим внести зміни у абзац перший пункту 9 ст. 2  

Закону України «Про збір на обов'язкове державне 

пенсійне страхування» 

… …  

у абзаці другому пункту 10 статті 1, абзаці 

десятому пункту 9 статті 2 слова 

«благодійного телекомунікаційного 

повідомлення» замінити словами 

«благодійного електронно-комунікаційного 

повідомлення»; 

у абзаці другому пункту 10 статті 1, абзаці 

третьому, десятому пункту 9 статті 2 слова 

«благодійного телекомунікаційного 

повідомлення» замінити словами 

«благодійного електронно-комунікаційного 

повідомлення»; 

Також потребує внесення аналогічних змін у абзац 

третій пункту 9 ст. 2 Закону України «Про збір на 

обов'язкове державне пенсійне страхування». 

… …  

3) у Законі України «Про поштовий зв’язок» 

викласти у новій редакції (Відомості 

Верховної Ради України  2002 р., № 6, ст. 39): 

3) у Законі України «Про поштовий 

зв’язок» викласти у новій редакції 

(Відомості Верховної Ради України  2002 р., 

№ 6, ст. 39): 

 

викласти статті 8 та 9 у такій редакції: викласти статті 8 та 9 у такій редакції: 
 

«Стаття 8. Компетенція органів виконавчої 

влади у сфері надання послуг поштового 

зв'язку» 

«Стаття 8. Компетенція органів виконавчої 

влади у сфері надання послуг поштового 

зв'язку» 

 

… …  

Планові перевірки проводяться не частіше 

ніж один раз на три роки відповідно до 

планів, що затверджуються Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання 

Планові перевірки операторів поштового 

зв’язку проводяться не частіше ніж один раз 

на три роки відповідно до планів, що 

затверджуються Національною комісією, що 

Уточнення для сфери поштового зв’язку, оскільки 

для електронних комунікацій планові перевірки 

відсутні. 
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у сферах електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та надання послуг 

поштового зв’язку. 

здійснює державне регулювання у сферах 

електронних комунікацій, радіочастотного 

спектра та надання послуг поштового 

зв’язку. 

… …  

4) у Законі України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» (Відомості Верховної Ради 

України, 2004 р., № 9, ст. 79 із наступними 

змінами): 

 
 

частину другу статті 3 доповнити абзацом 

чотирнадцятим такого змісту: 

 
 

«акти Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах електронних 

комунікацій, радіочастотного спектру та 

надання послуг поштового зв’язку України.»; 

  

… …  

6) у Законі України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» (Відомості 

Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389) 

статтю 2 доповнити частиною дванадцятою 

такого змісту: 

 
 

«12. Державний нагляд (контроль) за 

додержанням законодавства у сферах 

електронних комунікацій, радіочастотного 

спектра та надання послуг поштового зв’язку 

здійснюється у встановленому цим Законом 

порядку з урахуванням особливостей, 

визначених законами України «Про 

електронні комунікації» та «Про поштовий 

зв'язок»»; 

  

… … 
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9) у Законі України «Про доступ до об’єктів 

будівництва, транспорту, електроенергетики з 

метою розвитку телекомунікаційних мереж» 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 11, 

ст.101): 

9) у Законі України «Про доступ до 

об’єктів будівництва, транспорту, 

електроенергетики з метою розвитку 

телекомунікаційних мереж» (Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2017, № 11, ст.101): 

 

… …  

назву та абзац перший частини першої статті 

10 викласти у такій редакції: 

назву та абзац перший частини першої статті 

10 викласти у такій редакції: 

 

«Стаття 10. Повноваження Національної 

комісії, що здійснює державне  регулювання у 

сферах  електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та надання послуг 

поштового зв’язку, з питань доступу до 

інфраструктури об’єкта доступу 

«Стаття 10. Повноваження Національної 

комісії, що здійснює державне  регулювання 

у сферах  електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та надання послуг 

поштового зв’язку, з питань доступу до 

інфраструктури об’єкта доступу 

 

1. Національна комісія, що здійснює державне  

регулювання у сферах  електронних 

комунікацій, радіочастотного спектра та 

надання послуг поштового зв’язку, здійснює 

такі повноваження з питань доступу до 

інфраструктури об’єкта доступу:»; 

 
 

… …  

відсутній 5) розробляє та затверджує методичні 

рекомендації з визначення розміру шкоди, 

заподіяної операторам, провайдерам 

телекомунікацій унаслідок невиконання 

законодавства; 

6) розробляє та затверджує порядок 

врегулювання спорів, пов’язаних із доступом 

до інфраструктури об’єкта доступу; 

7) позасудове врегулювання спорів, 

пов’язаних із доступом до інфраструктури 

об’єкта доступу. 

Пропонуємо перенести норми із законопроекту р.н 

4118. 
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10) у Законі України «Про електронні 

комунікації» (Відомості Верховної Ради 

України __р., №__, ст.__) 

10) у Законі України «Про електронні 

комунікації» (Відомості Верховної Ради 

України __р., №__, ст.__) 

 

   

пункти 61 та 104 статті 2 викласти у такій 

редакції: 

пункти 61 та 104 статті 2 викласти у такій 

редакції: 

 

… … 
 

відсутній пункт 118 статті 2 викласти у такій редакції: 

спам – електронні, текстові та/або 

мультимедійні повідомлення, які без згоди 

(замовлення) абонентів масово (більше п’яти 

повідомлень одному абоненту) надсилаються 

на їх адреси електронної пошти або кінцеве 

обладнання, крім повідомлень постачальника 

електронних комунікаційних послуг щодо 

надання ним електронних комунікаційних та 

інформаційних послуг або органів державної 

влади чи місцевого самоврядування з питань, 

віднесених до їх повноважень та особистих 

повідомлень кінцевих користувачів, які не 

носять масовий характер та розсилаються з 

некомерційною метою кінцевих 

користувачів послуг електронних 

комунікацій;; 

 

відсутній пункт 121 статті 2 викласти у такій редакції: 

споживач послуг – будь яка фізична особа, 

яка використовує або замовляє електронну 

комунікаційну послугу для цілей, не 

пов’язаних із здійсненням нею  

господарської діяльності, в тому числі з 

надання електронних комунікаційних 

послуг, та не надає електронних 

комунікаційних послуг;  

Уточнення діючої норми щодо цілей використання 

електронних комунікаційних послуг 



 

25 
 

пункт 15 частини першої статті 6 викласти у 

такій редакції: 

 
 

«15) встановлення, у разі необхідності, 

показників якості електронних 

комунікаційних послуг та їх параметрів»; 

виключити Залишити чину редакцію. 

Недоцільно змінювати усталену термінологію 

«показники-параметри».  

частину п’яту статті 10 викласти у такій 

редакції: 

 
 

«5. Під час проведення позапланової перевірки 

у випадках і порядку, визначених 

регуляторним органом, проводяться 

випробування шляхом вимірювання та/або 

спостереження щодо відповідності, 

передбачених законодавством параметрів 

електронних комунікаційних мереж та якості 

електронних комунікаційних послуг, порядку 

маршрутизації трафіка послуг 

міжособистісних електронних комунікацій з 

використанням нумерації, а також для 

розрахунку показників якості електронних 

комунікаційних послуг. Для проведення 

випробувань та інших технічних процедур під 

час позапланових перевірок регуляторний 

орган за необхідності залучає технічні засоби 

та персонал державного підприємства, що 

належать до сфери його управління.»; 

виключити Залишити чину редакцію з огляду на недоцільність 

і відсутність обґрунтувань таких змін.  

абзац третій пункту 1 частини восьмої статті 

10 викласти у такій редакції: 

абзац третій пункту 1 частини восьмої статті 

10 викласти у такій редакції: 

 

«державних органів спеціального 

призначення, правоохоронних органів 

(відповідно до їх компетенції) про порушення 

законодавства про електронні комунікації 

та/або радіочастотний спектр та надання 

послуг поштового зв’язку»; 

виключити Пропонується виключити, адже виникає питання 

щодо обґрунтованості та коментарів, що малось на 

увазі сили безпеки? 

 

17) сили безпеки - правоохоронні та розвідувальні 

органи, державні органи спеціального призначення 

з правоохоронними функціями, сили цивільного 
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захисту та інші органи, на які Конституцією та 

законами України покладено функції із 

забезпечення національної безпеки України; 

 

Було: правоохоронних органів (відповідно до їх 

компетенції) про порушення встановленого 

законодавством порядку маршрутизації трафіка 

міжособистісних електронних комунікацій з 

використанням нумерації, умов застосування 

технічних засобів електронних комунікацій, 

використання ресурсу нумерації без відповідного 

дозволу. 

у пункті 9 частини восьмої статті 10 слова 

«моніторингу та виявлення радіозавад» 

замінити словами «моніторингу, робіт/заходів 

з виявлення джерел радіозавад або 

моніторингу якості електронних 

комунікаційних послуг»; 

у пункті 9 частини восьмої статті 10 слова 

«моніторингу та виявлення радіозавад» 

замінити словами «моніторингу, 

робіт/заходів з виявлення джерел радіозавад 

або моніторингу якості електронних 

комунікаційних послуг»; 

 

відсутній Абзац шостий частини третьої статті 20 

викласти у наступній редакції: 

«У разі ненадходження після повторного 

звернення в установлений строк запитуваної 

інформації або в разі надходження 

інформації, недостатньої для прийняття 

рішення про наявність чи відсутність 

порушень вимог законодавства про 

електронні комунікації та/або 

радіочастотний спектр після повторного 

звернення уповноваженої посадової особи 

регуляторного органу, регуляторний орган 

приймає рішення про проведення 

позапланової перевірки постачальника 

У запропонованій редакції кома після слів «та/або 

радіочастотний спектр» переставлена після слів 

«після повторного звернення уповноваженої 

посадової особи регуляторного органу». По логікі 

даної статті перевірка має бути якщо після 

повторного звернення не надана інформація, або її 

недостатньо. У поточній же редакції, перевірка 

відбувається одразу після повторного звернення 

регулятора незалежно від того чи наддадуть 

інформацію. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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електронних комунікаційних мереж та/або 

послуг.» 

відсутній Частину шосту статті 22 виключити. З метою приведення у відповідність до змін, 

передбачених пунктом 4 даного законопроєкту до 

Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» 

у частині четвертій статті 25, у назві Закону 

України «Про доступ до об’єктів будівництва, 

транспорту, електроенергетики з метою 

розвитку електронних комунікаційних мереж» 

слова «електронних комунікаційних» замінити 

словом «телекомунікаційних»; 

частину четверту статті 25 викласти у такій 

редакції: 4. Використання державного майна, 

комунального майна та майна, що належить 

Автономній Республіці Крим, для розміщення 

постачальниками електронних 

комунікаційних послуг своїх технічних 

засобів електронних комунікацій 

здійснюється в порядку та спосіб, визначених 

Законом України "Про доступ до об’єктів 

будівництва, транспорту, електроенергетики з 

метою розвитку телекомунікаційних 

мереж". 

Редакційно уточнення 

відсутній Частину дванадцяту статті  25 викласти у 

такій редакції:   

«12.  Оператор має право розгорнути свою 

мережу до точки доступу до 

внутрішньобудинкової фізичної 

інфраструктури або довести свою мережу до 

приміщення абонента, за наявності згоди 

абонента та відповідно до технічної 

документації.» 
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відсутній В абзаці другому частини п’ятої статті 28 

слова «мережі високої пропускної здатності» 

замінити словами «високошвидкісної 

мережі». 

Редакційна правка, так як стаття 28 Закону 

регламентує питання розгортання 

високошвидкісних мереж. 

відсутній В абзаці третьому частини п’ятої статті 28 

слова «частиною четвертою» замінити 

словами «частиною четвертою». 

У частині четвертій цієї статті відсутня 

регламентація питання обмежень щодо доступу до 

інформації. 

пункт 3 частини другої статті 41 викласти у 

такій редакції: 

 
 

…   

пункти 3-10 частини першої статті 45 вважати 

відповідно пунктами 4-11; 

 
 

доповнити статтю 45 частиною 5 у такій 

редакції: 

 
 

«5. Регуляторний орган, відповідно до Закону 

України «Про метрологію та метрологічну 

діяльність», уповноважує державне 

підприємство, що перебуває у сфері його 

управління, проводити вимірювання 

параметрів електронних комунікаційних 

мереж, якості електронних комунікаційних 

послуг та параметрів електронних 

комунікаційних мереж щодо порядку 

маршрутизації трафіка на електронній 

комунікаційній мережі загального 

користування.» 

виключити Пропонується необґрунтоване розширення 

повноважень УДЦР 

… … 
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«3. Центральний орган виконавчої влади у 

сферах електронних комунікацій та 

радіочастотного спектра, за погодженням з 

регуляторним органом, визначає показники 

якості електронних комунікаційних послуг, 

що розраховуються за параметрами, 

зазначеними у частині четвертій цієї статті, що 

підлягають випробуванню. 

виключити Запроваджується неринкові механізми щодо 

регулювання якості послуг на електронні 

комунікаційні послуги, зокрема послуги доступу 

до Інтернету, а також послуги поштового зв’язку, 

що не відповідає сучасним підходам у формуванні 

конкуренції та ринкових механізмів; 

Конкретні показники якості постачальники  

визначають самостійно та конкурують між собою. 

Збільшення повноважень держави у відносини, які 

мають регулюватися ринковими механізмами. 

Встановлення конкретних показників для якості 

послуг не передбачено Законом України «Про 

електронні комунікації». 

 

Методи та методики вимірювання параметрів 

якості, розрахунку показників якості 

електронних комунікаційних послуг, їх оцінки 

та порівняння визначає регуляторний орган 

відповідно до національних і міжнародних 

стандартів та рекомендацій. 

виключити 

Перелік інформації про якість електронних 

комунікаційних послуг, форму і спосіб її 

оприлюднення постачальниками електронних 

комунікаційних послуг визначає регуляторний 

орган.»; 

включити 

… …  

відсутній В абзаці п’ятому частини третьої статті 51 

слова «за два місяці» замінити словами «за 

шість місяців». 

Враховуючи, що відповідно до частини четвертої 

даної статті постачальник має звернутися за 

продовженням ліцензії не пізніше ніж за чотири 

місяці до її закінчення, логічним є попередження 

постачальника хоча б за два місяці до цього 

моменту. Повідомлення по факту пропущення 

даного строку нелогічне. 

відсутній В абзаці п’ятому частини третьої статті 51 

після слів «про закінчення строку дії 

ліцензії» додати слова «разом з оцінкою, 

передбаченою частиною другою цієї статті». 

Також, вважаємо, що виконати завдання цієї статті 

щодо передбачуваності для операторів допоможе 

одночасне надсилання разом з повідомленням 

оцінки, яка передбачена статтею 2 статті Закону. 
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відсутній Частину четверту статті 51 доповнити 

абзацом другим наступного змісту: 

«У разі, якщо регуляторний орган не 

здійснив у встановлений строк оцінку, 

передбачену частиною другою цієї статті, 

заява ліцензіата про продовження строку 

дії ліцензії може бути подана не пізніше 

ніж за чотири місяці до закінчення строку 

дії ліцензії незалежно від факту здійснення 

оцінки передбаченої частиною другою цієї 

статті, а регуляторний орган зобов’язаний 

розглянути таку заяву.» 

Наразі, у разі якщо регуляторний орган не 

здійснить, або несвоєчасно здійснить оцінку, 

оператор без будь-якої вини може бути 

поставлений в умови, коли не зможе звернутися за 

продовженням ліцензії, або порушить строк такого 

звернення та відповідно втратить ліцензію. 

Вважаємо, що у разі, якщо регулятор своєчасно не 

здійснює оцінку, оператор має право звернутися за 

продовженням ліцензії без такої оцінки. 

відсутній В частині третій статті 56 слова «протягом 

двох років» замінити словами «не пізніше 

ніж за два роки». 

Поточна редакція, на наш погляд, містить технічну 

неточність, так як передбачає можливість 

повідомлення про вивільнення частот навіть за 

один день (так як це відповідає фразі «протягом 

двох років»). У свою чергу, логічно аби оператор 

повідомлявся про вивільнення заздалегідь. 

відсутній В абзаці п’ятому частини четвертої статті 57 

слова «статті 59» замінити словами «статті 

56». 

Має бути посилання на статтю 56, так як стаття 59 

регулює інші правовідносини. 

 

відсутній В абзаці шостому частини другої статті 58 

слова «частини третьої статті 48» замінити 

словами «частини другої статті 48». 

Відповідно до змісту статті 48 коректне посилання 

має бути на частину другу. 

 

… …  

відсутній В абзаці третьому частини першої статті 80 

після слів «та/або послуг» додати слова 

Стаття 97 Кодексу ЄС, яка покладена в основу 

даної статті, передбачає, що доступ до номерів та 

послуг забезпечується державою, крім випадків 
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«окрім випадків обмеження такого доступу 

до власного номеру користувачем послуг;» 

 

 

 

коли користувач послуг обмежує доступ до 

власного номеру. Вважаємо, що таке право має 

бути збережене, а постачальник не ніс 

відповідальність за невиконання зобов’язання у 

даній статті у такому випадку. 

Article 97 Access to numbers and services 

1. Member States shall ensure that, where 

economically feasible, except where a called end-user 

has chosen for commercial reasons to limit access by 

calling parties located in specific geographical areas, 

national regulatory or other competent authorities take 

all necessary steps to ensure that end-users are able to: 

(a) access and use services using non-geographic 

numbers within the Union; and 

(b) access all numbers provided in the Union, 

regardless of the technology and devices used by the 

operator, including those in the national numbering 

plans of Member States and Universal International 

Freephone Numbers (UIFN). 

відсутній В частині першій статті 88 слова «об’єктів 

будівництва» замінити словами «фізичної 

(пасивної) інфраструктури електронних 

комунікацій». 

 

Використання у даній статті терміну «об’єкти 

будівництва» не відповідає назві статті, та може 

призвести до колізії із Законом України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» та 

обмежити мету даної статті, так як обєктом 

будівництва можна вважати тільки будинок, 

будівлю, споруду розміщену на земельній ділянці. 

Термін фізична (пасивна) інфраструктура 

електронних комунікацій, у свою чергу, ширший. 

138) фізична (пасивна) інфраструктура 

електронних комунікацій - будь-який елемент 
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електронної комунікаційної мережі (крім активних 

елементів мережі), придатний для розміщення 

інших елементів електронної комунікаційної 

мережі, у тому числі антени, труби, кабельна 

каналізація, колектори, люки, антенно-щоглові 

споруди, опори, вежі, щогли, будівлі, відповідні 

інженерні системи будівель, розподільні шафи, 

інші інженерні споруди та засоби. 

відсутній Абзац перший частини першої статті 90 після 

слів «або доступу» доповнити словами 

комою та словами «, зокрема з метою 

недопущення демпінгу» 

Абзац другий частини першої статті 90 

викласти у такій редакції: 

«Таке рішення приймається для сприяння 

ефективній конкуренції, що не дасть змоги 

постачальнику електронних комунікаційних 

мереж та/або послуг із значним ринковим 

впливом встановлювати ціни на надмірно 

високому рівні або застосувати ціновий 

тиск«(коли різниця між цінами на роздрібні 

послуги постачальника та на оптові послуги 

які він надає своїм конкурентам є бар’єром 

для доступу конкурентів до ринку) з метою 

завдання шкоди інтересам кінцевих 

користувачів». 

 

відсутній Частину шосту статті 91 викласти у 

наступній редакції: 

«6. Перегляд розміру встановлених 

розрахункових такс за термінацію трафіка  

Чинна норма потребує уточнення сроків перегляду 

розміру встановлених розрахункових такс за 

термінацію трафіка, що здійснюється 

регуляторним органом. 
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здійснюється Регуляторним органом не 

частіше двох разів за календарний рік.» 

 

Другий абзац пункту шостого частини п’ятої 

статті 91  перенести у новий абзац після 

пункту дев’ятого частини п’ятої даної статті 

91 та, відповідно, частину п’яту даної статті 

доповнити новим абзацем такого змісту: 

 

 

 

Даний текст по логіці частини п’ятої статті 91 має 

йти останнім після усіх пунктів, а не у середині 

тексту. 

… «Інші вимоги до моделі ефективного 

оператора, що використовується для 

розрахунку собівартості послуг пропуску 

трафіка, встановлює регуляторний орган» 

 

Відсутній  Абзац другий пункту другого частини першої 

статті 99 викласти у наступній редакції: 

«Універсальна послуга надається у 

фіксованому місці (за адресою будинку, 

споруди, вказаною споживачем), незалежно 

від технологій (проводового, 

безпроводового) доступу споживача до 

електронних комунікаційних мереж. 

Постачальники електронних комунікаційних 

послуг, крім постачальників, яких визначено 

відповідно до 104 цього Закону, не 

зобов’язані надавати універсальну послугу 

як окрему послугу електронних 

комунікацій.» 
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відсутній У частині першій статті 112 слова «а також» 

видалити. 

Редакційне уточнення так як аналіз даної частини 

(повторення слів «а також») продемонстрував 

можливість подвійного трактування його вимог. 

Наприклад, що укладання договору шляхом 

конклюдентних дій можливе виключно як спосіб 

дистанційного укладання договору та одночасного 

застосування засобу електронної ідентифікації. З 

метою уникнення такої ситуації, пропонуємо 

перерахувати способи просто через кому. 

відсутній В частині третій статті 115 перед словами 

«Усі електронні комунікаційні мережі» 

додати слова «В умовах надзвичайних 

ситуацій, надзвичайного та воєнного стану». 

Редакційне уточнення з метою приведення редакції 

до назви статті та уникнення подвійних трактувань. 

відсутній Абзаци перший-дев’ятий частини другої 

статті 116 викласти у наступній редакції: 

«2. З метою спрощення доступу до 

електронних комунікаційних послуг для осіб 

з інвалідністю постачальники електронних 

комунікаційних послуг забезпечують у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України, їх доступність.» 

 

 

На нашу думку, у державі має бути єдина політика 

щодо доступності послуг для осіб з інвалідністю в 

усіх сферах послуг, а не тільки в сферах 

електронних комунікацій. 

Для цього пропонуємо не визначати детальні 

способи доступності безпосередньо у законі, а 

залишити це для порядку, який буде розроблений 

органом виконавчої влади. Деякі детальні 

положення із закону можуть бути неможливими 

для виконання. Наприклад, наразі невідомі технічні 

способи реалізації доступності у мобільних 

застосунках. 

 

…   

у пункті 5 частини першої статті 125 слово 

«показники» замінити словами «параметри 

показників»; 

у пункті 5 частини першої статті 125 слово 

«показники» замінити словами «параметри 

показників»; 

 



 

35 
 

відсутній В частині третій статті 56 слова «протягом 

двох років» замінити словами «не пізніше 

ніж за два роки». 

Поточна редакція, на наш погляд, містить технічну 

неточність, так як передбачає можливість 

повідомлення про вивільнення частот навіть за 

один день (так як це відповідає фразі «протягом 

двох років»). У свою чергу, логічно аби оператор 

повідомлявся про вивільнення заздалегідь. 

пункт 1 Розділу XIX. ПРИКІНЦЕВІ ТА 

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ після слів «з 1 

січня 2022 року» доповнити словами: 

пункт 1 Розділу XIX. ПРИКІНЦЕВІ ТА 

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ після слів «з 1 

січня 2022 року» доповнити словами: 

 

«крім абзаців першого – п’ятнадцятого 

підпункту 47 пункту 3 розділу ХІХ 

«Прикінцеві та перехідні положення», які 

набирають чинності з 1 липня 2023 року.». 

«крім абзаців першого – п’ятнадцятого 

підпункту 47 пункту 3 розділу ХІХ 

«Прикінцеві та перехідні положення», які 

набирають чинності з 1 липня 2023 року.». 

 

відсутній пункт 4 Розділу XIX. ПРИКІНЦЕВІ ТА 

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ після абзацу 

четвертого доповнити абзацом наступного 

змісту: 

«Вимоги частини четвертої статті 51 цього 

закону не застосовуються до продовження дії 

ліцензій на користування радіочастотним 

ресурсом України, а також ліцензії на 

користування радіочастотним спектром 

отриманих в результаті переоформлення 

ліцензій на користування радіочастотним 

ресурсом України відповідно до даного 

пункту.» 

 

Абзац п’ятий відповідно вважати абзацом 

шостим. 

 

Частини четверта статті 51 передбачає завчасне 

звернення до регулятора для отримання його 

висновків, що по строках неможливо реалізувати 

для ліцензій на користування радіочастотним 

ресурсом. 

Частина четверта статті 51 передбачає, що заява 

ліцензіата про продовження строку дії ліцензії має 

бути подана не раніше здійснення регуляторним 

органом оцінки, передбаченої частиною другою 

цієї статті. 

Частина друга, у свою чергу, передбачає, що 

Регуляторний орган за власною ініціативою або на 

звернення ліцензіата, подане не раніше ніж за п’ять 

років до закінчення строку дії ліцензії, повинен 

здійснити у встановленому ним порядку 

об’єктивну оцінку наявності передбачених 

частиною першою цієї статті критеріїв не пізніше 

ніж за два роки до закінчення строку дії ліцензії. 

3. Кабінету Міністрів України: 3. Кабінету Міністрів України: 
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затвердити склад Конкурсної комісії, 

відповідальної за відбір кандидатів на посаду 

членів  Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах  електронних 

комунікацій, радіочастотного спектра та 

надання послуг поштового зв’язку, та 

опублікувати його на своєму офіційному 

вебсайті; 

до 1 січня 2023 року затвердити склад 

Конкурсної комісії, відповідальної за відбір 

кандидатів на посаду членів  Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах  електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та надання послуг 

поштового зв’язку, та опублікувати його на 

своєму офіційному вебсайті; 

Не визначено строки для формування Експертної 

ради. Може мати негативний вплив на створення 

регулятора. Пропонуємо 1 січня 2023р. 

… …  

відсутній 11) у Законі України «Про Національну 

поліцію» (Відомості Верховної Ради 

України офіційне видання від 09.10.2015 

— 2015 р., / № 40-41 /, стор. 1970, стаття 379): 

 

Частину першу статті 23 доповнити пунктом 

32 

«вживає заходів для встановлення та 

притягнення до відповідальності власників 

незаконно діючого 

радіообладнання/випромінювальних 

пристроїв, що створюють радіозаводи. 

Порядок залучення працівників поліції 

здійснюється відповідно до спільних 

нормативно-правових актів» 

Надати повноваження Нацполіції приймати участь 

у заходах з метою встановлення та притягнення до 

відповідальності власників незаконно діючого 

радіообладнання/випромінювальних пристроїв, що 

створюють радіозаводи, у порядку взаємодії, який 

затверджується спільними нормативно-правовими 

актами; 

відсутній 12) У Законі України "Про благодійну 

діяльність та благодійні організації" 

(Відомості Верховної Ради України, 2013 р., 

№ 25, ст. 252; 2016 р., № 47, ст. 798): 

У пункті 41 частини першої статті 1 та статті 

71 слова «благодійне телекомунікаційного 

повідомлення» замінити словами 

«благодійне електронно-комунікаційне 

повідомлення», слова «благодійного 

Законом України «Про електронні комунікації» 

внесено зміни тільки до статті 7 Закону України 

"Про благодійну діяльність та благодійні 

організації". Одночасно, в інші статті зміни в 

частині нової термінології внесені не були. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b1
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b1
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телекомунікаційного повідомлення» - 

словами «благодійного електронно-

комунікаційного повідомлення», слова 

«оператор телекомунікацій» - словами 

«постачальник електронних комунікаційних 

послуг», слова «оператора телекомунікацій» 

- словами «постачальника електронних 

комунікаційних послуг», слова «оператором 

телекомунікацій» - словами 

«постачальником електронних 

комунікаційних послуг», слова «оператору» - 

словами «постачальнику», слова 

«телекомунікаційні послуги» - словами 

«електронні комунікаційні послуги». 

відсутній У абзаці четвертому пункту 1.24 статті 1 

Закону України "Про платіжні системи та 

переказ коштів в Україні" (Відомості 

Верховної Ради України, 2001 р., № 29, ст. 

137; 2005 р., № 1, ст. 23) слова «операторів 

телекомунікацій» замінити словами 

«постачальників електронних 

комунікаційних послуг», слова «оператором 

телекомунікацій» - словами 

«постачальником електронних 

комунікаційних послуг», слова, слова 

«благодійного телекомунікаційного 

повідомлення» - словами «благодійного 

електронно-комунікаційного повідомлення». 

Зміни в частині термінології щодо благодійних 

електронних-комунікаційних повідомлень. 

відсутній У частині четвертій статті 4 Закону України 

"Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг" 

(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., 

№ 1, ст. 1 із наступними змінами) слова 

«оператора телекомунікацій» замінити 

Зміни в частині термінології щодо благодійних 

електронних-комунікаційних повідомлень. 
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словами «постачальника електронних 

комунікаційних послуг», слова «благодійних 

телекомунікаційних повідомлень» - словами 

«благодійних електронно-комунікаційних 

повідомлень», слова «оператором 

телекомунікацій» - словами 

«постачальником електронних 

комунікаційних послуг». 

 

 


