
Додаток  

до рішення Національної ради 
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Зауваження 

до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення 

Дорожньої карти наближення законодавства України до законодавства ЄС у 

сфері телекомунікацій (електронних комунікацій)» 

 

Національна рада розглянула проект розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про схвалення Дорожньої карти наближення законодавства України до 

законодавства ЄС у сфері телекомунікацій (електронних комунікацій)» та вважає 

за необхідне висловити до нього наступні зауваження. 

1. У тексті проекту Дорожньої карти наближення законодавства України до 

законодавства ЄС у сфері телекомунікацій (електронних комунікацій) (далі – 

Дорожня карта), в контексті органів відповідальних за її виконання, 

застосовується поняття «органи виконавчої влади». В той же час, у переліку 

відповідальних органів, який міститься в Плані заходів з наближення 

законодавства України до законодавства ЄС у сфері телекомунікацій (електронних 

комунікацій) (далі – План заходів), неодноразово згадується Національна рада 

України з питань телебачення і радіомовлення та Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (далі – НКРЗІ).  

Відповідно до положень Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення» та Положення про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, Національна 

рада та НКРЗІ є державними колегіальними органами та не належать до системи 

органів виконавчої влади. 

2. Викликає зауваження співвідношення вживання в тексті Дорожньої карти 

та Плані заходів термінів «істотна ринкова перевага» – «значний ринковий 

вплив», «економічні умови» – «економічні основи» в контексті вимог щодо 

юридичної визначеності та однозначності трактування, оскільки незрозуміло чи ці 

терміни мають однакове смислове навантаження або вживаються в різних 

значеннях. 

3. На думку Національної ради пропонована редакція абзацу шістнадцятого 

основних напрямів реалізації Дорожньої карти «запровадження процедури 

надання загальної авторизації та обмеження необхідності видачі індивідуальних 

ліцензій» потребує уточнення та конкретизації. Питання викликає поняття 

«загальної авторизації» в контексті вимог щодо юридичної визначеності та 

однозначності трактування. Згаданий термін зустрічається в тексті директив 

Європейського Союзу, імплементація положень яких передбачена Угодою про 

асоціацію – «general authorisation» та є дослівним перекладом, який, на нашу 

думку, не відображає в повній мірі його зміст. Натомість у чинному Законі 
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України «Про телебачення і радіомовлення» згадується поняття «реєстраційний 

принцип» ліцензування діяльності. 

Також неоднозначне трактування викликає фраза «обмеження необхідності 

видачі індивідуальних ліцензій». Відповідно до Закону України «Про ліцензування 

видів господарської діяльності» «ліцензування – засіб державного регулювання 

провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, 

спрямований на забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері 

ліцензування, захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та 

окремих споживачів». Тобто ліцензування здійснюється відповідно чітко 

визначених вимог законодавства, а не відповідно до узагальнених вимог 

«необхідності». 

4. До того ж, зауваження викликає редакція абзацу двадцять першого 

основних напрямів реалізації Дорожньої карти: «законодавче врегулювання 

питання щодо попередження кіберзлочинності і боротьби з нею», оскільки 

згадане питання не регулюється визначеними директивами Європейського Союзу, 

імплементація яких передбачена Угодою про асоціацію, та не входить до Плану 

заходів. 

5. Національна рада пропонує переглянути індикатор пункту 8 Плану 

заходів, оскільки проведення науково-дослідної роботи не відповідає цілі завдання 

щодо визначення принципів регулювання використання радіочастотного спектра у 

рамках імплементації Рішення 676/2002/ЄС. 

Крім того, назви пунктів 8 та 34 Плану заходів є ідентичними, натомість 

індикатори їх виконання суттєво відрізняються. 

6. Потребує уточнення редакція пункту 10 Плану заходів: «Вивільнення смуг 

радіочастот «першого цифрового дивіденду» (790—862 МГц)». Назву заходу є 

доцільним викласти у наступній редакції: «Забезпечення можливості вивільнення 

смуг радіочастот «першого цифрового дивіденду» (790—862 МГц)». Також, 

пропонуємо індикатор цього заходу викласти у такій редакції: «вжиття заходів з 

вивільнення смуг у діапазоні 790—862 МГц від засобів радіомовної служби…». 

Оскільки статус обох органів, відповідальних за виконання даного заходу - 

«за згодою», пропонуємо доповнити перелік органом виконавчої влади, а саме 

Адміністрацією Держспецзв’язку. 

7. Зауваження викликає пропонована редакція пункту 12 Плану заходів 

«Гармонізація використання смуг радіочастот в Україні відповідно до рішень 

Комісії ЄС». Станом на сьогодні в загальному доступі перебуває 50 рішень Комісії 

ЄС за 2002-2017 роки. Наприклад, рішення Комісії ЄС 2002/622/ЄС «Про 

створення Групи радіоспектральної політики» не поширюється на Україну, 

рішення Комісії С(2016)4973 стосується виключно Республіки Мальта, рішення 

Комісії 2010/194/ЄС стосується Болгарії, а рішення Комісії 2009/766/ЄС 

стосується Франції тощо. 
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У зв’язку з цим положення потребує конкретизації, відповідно до яких 

рішень Комісії ЄС повинна проводитися гармонізація використання смуг 

радіочастот в Україні. 

8. Сумнівним виглядає другий індикатор пункту 34 Плану заходів 

«Затвердження гармонізованого з ЄС керівного документу щодо використання 

радіочастотного ресурсу України». На думку Національної ради даний індикатор 

потребує посилання на конкретний міжнародний документ, або положення Угоди 

про асоціацію, яким передбачено затвердження відповідного гармонізованого 

документа. Також, не було б зайвим передбачити форму такого документа 

(договір, угода, декларація тощо). 

9. Очікуваним результатом реалізації пункту 35 Плану заходів визначено 

імплементацію окремих положень Рішення 676/2002/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради від 07.03.2002 про нормативно-правову базу щодо політики 

стосовно спектра радіочастот в Європейській спільноті. В той же час, суть заходу 

полягає в забезпеченні гармонізації процедури виділення та перерозподілу 

(рефармінгу) радіочастотного ресурсу з вимогами законодавства ЄС з метою 

підвищення ефективності його використання. Рефармінг радіочастотного ресурсу 

визначено також індикатором згаданого заходу.  

Однак, незрозуміло яким чином імплементація окремих положень Рішення 

676/2002/ЄС Європейського Парламенту та Ради вплине на процес рефармінгу 

радіочастотного ресурсу України, оскільки у згаданому Рішенні Європейського 

Парламенту та Ради про рефармінг не йдеться. 

10. Слід вказати на технічну помилку в абзаці першому Мети Дорожньої 

карти: «…послідовної адаптації законодавства України до стандартів ЄС 

протягом 2016 – 2025 років». З огляду на те, що підготовка документа 

здійснювалась в 2016 році, який минув, його слід замінити на 2017 рік. 

Також викликає зауваження дублювання окремих пунктів Плану заходів. 

Так, назви заходів пунктів 43 та 47 практично аналогічні. 

Підсумовуючи викладене, Національна рада вважає, що проект 

розпорядження Кабінету Міністрів України потребує доопрацювання з 

урахуванням вищезазначених зауважень. 

 

 
Заступник начальника  

юридичного управління     /підпис/  О. Ніколаєнко 

 

 
 


