
проект 

Закон України 

Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері 

електронних комунікацій  та поштового зв’язку України 

Цей Закон визначає правовий статус Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері електронних комунікацій  та поштового зв’язку 

України,   її завдання, функції, повноваження та порядок їх здійснення. 

РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Статус Регулятора 

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері  електронних 

комунікацій  та поштового зв’язку України  (далі ‒ Регулятор), є постійно діючим 

центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який 

утворюється Кабінетом Міністрів України. 

2. Особливості спеціального статусу Регулятора обумовлюються його 

завданнями і повноваженнями визначаються цим Законом та Законом України 

«Про електронні комунікації»,  і полягають, зокрема, в особливостях організації 

та порядку діяльності Регулятора, в особливому порядку призначення членів 

Регулятора та припинення ними повноважень, у спеціальних процесуальних 

засадах діяльності Регулятора та гарантії незалежності в прийнятті ним рішень у 

межах повноважень, визначених законом, встановленні умов оплати праці членів 

та працівників Регулятора. 

3. Регулятор як колегіальний орган, що здійснює державне регулювання у сфері  

електронних комунікацій  та поштового зв’язку України   утворюється у складі 

Голови Регулятора та шести його членів, набуває повноважень з моменту 

призначення більше половини його загального кількісного складу. 

4. Регулятор є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно, що 

є державною власністю, рахунки в органах, що здійснюють казначейське 

обслуговування бюджетних коштів, печатку із зображенням Державного Герба 

України та своїм найменуванням. 

5. Регулятор має право для виконання адміністративно-технічних функцій, 

технічного, технологічного забезпечення створення та супроводження виконання 



робіт у сфері забезпечення користування радіочастотним ресурсом створювати 

або мати в сфері управління державне унітарне комерційне підприємство. 

6. Голова та члени Регулятора, працівники апарату Регулятора є державними 

службовцями і мають відповідні службові повноваження відповідно до цього 

Закону та Закону України «Про державну службу». 

Стаття 2. Сфера діяльності Регулятора 

1. Регулятор здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за 

діяльністю суб’єктів господарювання у сферах  електронних комунікацій  та 

поштового зв’язку. 

2. Регулятор у своїй діяльності керується Конституцією України, цим Законом, а 

також законами України «Про електронні комунікації», «Про поштовий зв’язок» 

та  іншими актами законодавства, що регулюють відносини у відповідних сферах. 

3. Регулятор здійснює заходи щодо адаптації законодавства України у  сферах  

електронних комунікацій  та поштового зв’язку до законодавства Європейського 

Союзу, в тому числі впроваджує в регуляторні акти регламенти, прийняті на рівні 

Европейського Парламенту та Ради Європейського Союзу та проводить 

консультації з Органом Європейских регуляторів у сфері електронних 

комунікацій (BEREC)  щодо питань адаптації законодавства України. 

Стаття 3.  Основні принципи діяльності Регулятора 

1. Основними принципами діяльності Регулятора є: 

1) законність; 

2) самостійність і незалежність у межах, визначених Законом; 

3) компетентність; 

4) ефективність; 

5) справедливість; 

6) прогнозованість та своєчасність прийняття рішень; 

7) адресність регулювання; 

8) неупередженість та об’єктивність під час прийняття рішень; 



9) відкритість і прозорість, гласність процесу державного регулювання; 

10) недопущення дискримінації; 

11) відповідальність за прийняті рішення. 

Стаття 4. Мета, форми діяльності Регулятора та його основні завдання 

1. Регулятор здійснює державне регулювання з метою досягнення балансу 

інтересів споживачів, суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у  

сферах  електронних комунікацій  та поштового зв’язку, і держави, забезпечення 

безпеки, європейської інтеграції ринків у  сферах  електронних комунікацій  та 

поштового зв’язку України. 

2. Регулятор здійснює державне регулювання шляхом: 

1) нормативно-правового регулювання у випадках, коли відповідні 

повноваження надані Регулятору законом; 

2) ліцензування діяльності у  сферах  електронних комунікацій  та поштового 

зв’язку; 

3) формування тарифної політики у  сферах  електронних комунікацій  та 

поштового зв’язку та реалізації відповідної політики у випадках, коли такі 

повноваження надані Регулятору законом; 

4) державного контролю та застосування заходів впливу; 

5) використання інших засобів, передбачених законом. 

3. Основними завданнями Регулятора є: 

1) забезпечення ефективного функціонування та розвитку ринків у  сферах  

електронних комунікацій  та поштового зв’язку; 

2) сприяння ефективному відкриттю у  сферах  електронних комунікацій  та 

поштового зв’язку для всіх споживачів і постачальників та забезпечення 

недискримінаційного доступу користувачів до електронних комунікаційних 

мереж; 

3) сприяння інтеграції ринків електронних комунікацій та поштового зв'язку 

України з відповідними ринками інших держав, зокрема в рамках Угоди про 

асоціацію з ЄС; 



4) забезпечення захисту прав споживачів послуг у  сферах  електронних 

комунікацій  та поштового зв’язку щодо отримання цих послуг належної якості в 

достатній кількості за обґрунтованими тарифами; 

5) забезпечення інвестиційної привабливості для розвитку інфраструктури; 

6) реалізація тарифної політики у  сферах  електронних комунікацій  та 

поштового зв’язку; 

7) створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток ринків у  

сферах  електронних комунікацій  та поштового зв’язку; 

8) сприяння розвитку конкуренції на ринках у  сферах  електронних комунікацій  

та поштового зв’язку; 

9) інші завдання, передбачені законом. 

Розділ II 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГУЛЯТОРА 

Стаття 5. Гарантії незалежності Регулятора 

1. Регулятор у своїй діяльності керується Конституцією України, цим Законом та 

іншими законодавчими актами України. 

2. Під час виконання своїх функцій та повноважень Регулятор діє самостійно у 

межах, визначених законом. Письмові чи усні вказівки, розпорядження, 

доручення органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого 

самоврядування, їх посадових та службових осіб, суб’єктів господарювання, 

політичних партій, громадських об’єднань, професійних спілок чи їх органів, а 

також інших осіб, що обмежують повноваження членів Регулятора та посадових 

осіб Регулятора, є незаконним впливом. 

Особи, які здійснюють незаконний вплив на процес виконання членами 

Регулятора, його посадовими особами своїх функцій і повноважень, несуть 

адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до закону. 

3. Рішення Регулятора не підлягають погодженню органами державної влади, 

крім випадків, передбачених цим Законом. 



Рішення Регулятора можуть бути оскаржені в судовому порядку. Оскарження 

рішень Регулятора не зупиняє їх виконання. 

4.Регулятор має достатньо людських та фінансових ресурсів для виконання своїх 

завдань відповідно до цього Закону та інших законів. Регулятор самостійно 

розподіляє кошти, виділені Регулятору на відповідний рік, та розпоряджається 

ними. 

5. Члени Регулятора, інші посадові особи Регулятора діють незалежно від 

приватних інтересів. Вони не мають права бути власниками корпоративних прав 

будь-яких суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах 

електронних комунікацій та поштового зв'язку, відповідно до Закону України 

«Про запобігання корупції». 

Регулятор затверджує правила професійної етики, що застосовуються до членів 

Регулятора, працівників апарату Регулятора. Правила професійної етики, 

зокрема, повинні містити: 

1) вимоги щодо проведення членами Регулятора зустрічей з представниками 

суб’єктів, що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій та 

поштового зв'язку, та/або суб’єктів, пов’язаних з ними відносинами контролю, з 

питань провадження такими суб’єктами діяльності за участю не менше двох 

інших членів Регулятора або керівників структурних підрозділів, а в разі 

проведення зустрічей працівниками апарату Регулятора - за участю не менше 

двох інших працівників; 

2) зобов’язання повідомляти членами Регулятора, працівниками апарату 

Регулятора про наявність конфлікту інтересів у процесі виконання ними 

службових повноважень. 

Вимоги цієї статті не обмежують право Регулятора на співпрацю з іншими 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування та не обмежують 

дію статей 15 і 16 цього Закону. 

 

Стаття 6. Відносини Регулятора з Верховною Радою України, Кабінетом 

Міністрів України, іншими органами державної влади 



1. Регулятор щорічно, до 1 квітня року, наступного за звітним, подає до Верховної 

Ради України та Кабінету Міністрів України звіт про свою діяльність, звіт про 

використання коштів.  

2. Регулятор взаємодіє з Кабінетом Міністрів України, іншими центральним 

органами виконавчої влади. 

3. Регулятор розробляє та подає до Кабінету Міністрів України проекти актів 

Кабінету Міністрів України з питань, що належать до його компетенції, 

узагальнює та аналізує інформацію про їх виконання, вносить пропозиції щодо їх 

удосконалення. 

4. Регулятор взаємодіє з Антимонопольним комітетом України та органами 

фінансового контролю у процесі моніторингу та під час проведення 

Антимонопольним комітетом України розслідувань на ринках у сферах 

електронних комунікацій та поштового зв’язку. У разі виявлення ознак 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції Регулятор 

звертається до Антимонопольного комітету України з поданням для прийняття 

відповідного рішення. 

5. Регулятор надає на запит Кабінету Міністрів України, інших органів державної 

влади документи, статистичну та іншу інформацію, необхідні для виконання 

ними своїх функцій. 

Стаття 7. Вимоги до кандидатів у члени Регуляторів 

1.Кандидат у члени Регулятора повинен мати кваліфікації, досвід і вміння, 

зокрема, в електронних комунікацій та/або поштового зв’язку, які є необхідними 

для виконання його обов’язків та здійснення повноважень члена Регулятора, 

зокрема: 

1) повну вищу освіту  - (та/або науковий ступінь) технічну (пов’язану з 

електронними комунікаціями), юридичну або економічну освіту; 

2) не менше п'яти років досвіду керівної роботи у сфері електронних комунікацій; 

3) досвід державної служби не менше трьох років; 

4) відповідати іншим вимогам статті 20 Закону України «Про державну службу» 

для посад категорії "А". 



3. Не може бути призначений членом Регулятора громадянин, який: 

1) має громадянство іншої держави; 

2) визнаний судом обмежено дієздатним або недієздатним; 

3) має хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню 

функцій зі здійснення регулювання; 

4) має не зняту чи непогашену судимість; 

5) має доведений конфлікт інтересів у сфері, яку регулює Регулятор; 

6) відмовився підписати зобов’язання щодо неможливості зайняття керівних 

посад у суб’єктів регулювання протягом п’яти років після звільнення з посади; 

7) підписав зобов’язання і обіймав керівні посади у суб’єктів регулювання 

протягом п’яти років після звільнення з посади; 

8) не володіє прямо або опосередковано корпоративними правами будь-якого 

суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах електронних 

комунікацій та поштового зв’язку, які регулюються Регулятором відповідно до 

цього Закону та власниками таких корпоративних прав не є його близькі особи 

згідно із Законом України “Про запобігання корупції ”, а також не отримує від 

вказаних суб’єктів фінансову або матеріальну винагороду, допомогу та не займає 

будь-яку посаду, в тому числі на громадських засадах; 

9) не має представницького мандату та не бере участь у діяльності політичних 

партій. 

2.Кандидат на посаду члена Регулятора призначається на посаду члена 

Регулятора за результатами відповідного відкритого конкурсу. 

Стаття 8. Організація конкурсу для призначення членів Регулятора 

1.Відкритий конкурс організовує та проводить конкурсна комісія, відповідальна 

за відбір кандидатів на посаду члена Регулятора, що створюється та функціонує 

відповідно до Закону України «Про державну службу». 

2. Конкурсна комісія створюється Кабінетом Міністрів України. 

3. Перелік членів Конкурсної комісії затверджується Кабінетом Міністрів 

України. До членів Конкурсної комісії можуть входити організації, що 



представляють інтереси постачальників послуг, визначених цим Законом, 

представники Комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого 

належить питання електронних комунікацій, Офісу Президента та Національного  

агентства України з питань державної служби. 

4. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не 

менше чотирьох осіб. 

5. Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають повну вищу освіту, 

бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний 

авторитет. Членами Конкурсної комісії не можуть бути особи, які є членами 

органів управління суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах 

електронних комунікацій та поштового зв’язку, а також особи, зазначені в 

частині третій статті 7 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до пункту 1 статті 3 

Закону України "Про запобігання корупції". 

6. Член Конкурсної комісії не має права брати участь у конкурсному відборі на 

зайняття посади члена Регулятора. 

7. Строк повноважень члена Конкурсної комісії становить три роки. 

8. Члени Конкурсної комісії виконують свої функції на громадських засадах. 

9.Конкурсна комісія обирає голову із числа її членів. 

10. Засідання Конкурсної комісії проводяться у формі відкритих слухань. 

11.  Протокол засідання розміщується на офіційних веб-сайтах Кабінету Мінстрів 

України та Національного агентства з питань державної служби протягом трьох 

робочих днів з дня його проведення. 

12. Засідання Конкурсної комісії проводяться у формі відкритих слухань. 

Забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу 

засідання Конкурсної комісії на офіційних веб-сайтах Кабінету Мінстрів України 

та Національного агентства з питань державної служби. 

13. Інформація про час і місце проведення засідання Конкурсної комісії 

оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Кабінету Мінстрів України та 

Національного агентства з питань державної служби не пізніше ніж за два робочі 

дні до його початку. 



14. Роботу Конкурсної комісії забезпечує Національне агентство з питань 

державної служби. 

15. Конкурсна комісія оголошує прийом заявок на відкритий конкурс: 

1) у разі закінчення строку повноважень члена (членів) Регулятора, визначеного 

цим Законом, - за шість місяців до дня закінчення строку повноважень; 

2) у разі дострокового припинення повноважень члена (членів) Регулятора 

відповідно до цього Закону - протягом п’яти робочих днів із дня припинення 

повноважень. 

16. Прийом заявок на відкритий конкурс здійснюється протягом 45 календарних 

днів з дня оголошення конкурсу.  

17. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає такі документи: 

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття 

посади члена Регулятора, до якої додається резюме довільної форми; 

2) заяву про надання згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до 

Закону України "Про запобігання корупції" та на обробку персональних даних 

відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"; 

3) автобіографію, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, 

місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову 

діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську діяльність (у тому числі 

на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, 

наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною 

партією упродовж двох років, що передують поданню заяви (незалежно від 

тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості 

про наявність чи відсутність судимості; 

4) особовий листок з обліку кадрів; 

5) копію паспорта громадянина України; 

6) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені; 

7) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 



політику у сфері охорони здоров’я, щодо перебування особи на обліку в 

психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я; 

8) копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для 

військовослужбовців або військовозобов’язаних); 

9) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднено 

оголошення про конкурс, за формою, визначеною відповідно до Закону України 

"Про запобігання корупції". 

 

Відомості, що містяться у поданих відповідно до цієї частини документах, 

підлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку 

подання заявки на відкритий конкурс на офіційних веб-сайтах Кабінета Міністрів 

України та Наіонального агентства з питань державної служби, крім відомостей, 

які відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" віднесені до 

інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер 

телефону, адресу електронної пошти кандидата. 

18. Конкурсна комісія протягом 30 календарних днів з дня завершення прийому 

заявок на відкритий конкурс проводить необхідні процедури, передбачені 

порядком проведення відкритого конкурсу, за результатами голосування складає 

рейтинг кандидатів на посаду члена (членів) Регулятора та оприлюднює його на 

офіційних веб-сайтах Кабінета Міністрів України та Наіонального агентства з 

питань державної служби. Протягом зазначеного строку також проводяться 

спеціальна перевірка кандидатів, передбачена Законом України "Про запобігання 

корупції". 

19. Рішення Конкурсної комісії приймаються простою більшістю голосів її 

членів. У разі рівного розподілу голосів голос голови Конкурсної комісії є 

вирішальним. 

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 

Регулятора. 



21.Конкурсна комісія оприлюднює інформацію про кандидатів, які отримали 

найвищий рейтинг та подані на розгляд  Кабінету Міністрів України. 

22. Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням призначає на посаду члена 

(членів) Регулятора з відібраних Конкурсною комісією кандидатів протягом 

п'ятнадцяти календарних днів з дня внесення Конкурсною комісією відповідного 

подання. 

23. У разі якщо членом Регулятора призначається особа, яка має представницький 

мандат та відповідно до законодавства не може суміщати свою службову 

діяльність з іншою роботою та/або діяльністю, така особа приступає до 

виконання обов’язків члена Регулятора лише після складання представницького 

мандата. 

Стаття 9.  Призначення, припинення повноважень та правовий статус 

членів Регулятора. 

1.Строк повноважень членів Регулятора становить шість років. Одна й та ж особа 

не може бути членом Регулятора більше двох строків підряд. 

2.  Повноваження членів Регулятора припиняються виключно у разі: 

1) відмови члена Регулятора від подальшого  виконання  обов’язків  шляхом 

подання заяви про складення своїх повноважень; 

2) набрання законної сили  обвинувальним  вироком  суду  щодо члена 

Регулятора; 

3) засудження  за  умисне  кримінальне  правопорушення, вчинене з 

використанням свого посадового становища, або притягнення до 

відповідальності за вчинення адміністративного корупційного  правопорушення, 

пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених законодавством про 

запобігання  і  протидії корупції; 

4)порушення вимог щодо несумісності діяльності; 

5) неспроможності  протягом  більше  чотирьох  місяців підряд виконувати 

обов’язки через незадовільний стан здоров’я  чи  втрату працездатності. 

6) смерті особи, яка обіймає посаду члена Регулятора. 



7) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі 

України; 

8) набрання законної сили рішенням суду про  визнання  особи, яка  обіймає  

посаду  члена Регулятора,  безвісно відсутньою або про оголошення її померлою. 

3. Кабінет Міністрів України приймає рішення про звільнення з посади члена 

Регулятора до закінчення строку,  на який його було обрано відповідно до 

частини другої цієї статті.  

4. Члени Регулятора набувають повноваження або припиняють їх з моменту 

прийняття розпорядження Кабінетом Міністрів України про їх призначення або 

звільнення. 

5. Рішення про звільнення члена Регулятора повинно місити підстави звільнення 

відповідно до частини другої цієї статті і публікуватись на веб-сайті Кабінету 

Міністрів України. 

Стаття 10. Голова Регулятора 

1. Голова Регулятора обирається членами Регулятора шляхом таємного 

голосування. 

2. Голова Регулятора переобирається кожні два роки після дня затвердження 

першого складу Регулятора відповідно до цього Закону. У разі дострокового 

припинення повноважень Голови Регулятора члени Регулятора у 10-денний 

строк обирають члена Регулятора, який виконує обов’язки Голови до 

призначення нового члена Регулятора. 

3. Голова Регулятора: 

1) очолює Регулятора, спрямовує його діяльність; 

2) скликає засідання Регулятора та  головує на них, підписує від імені Регулятора 

постанови і розпорядження; 

3) затверджує розподіл обов’язків між членами Регулятора відповідно до 

регламенту Регулятора; 

4) подає на погодження Комітету Верховної Ради України з питань бюджету 

проект кошторису Регулятора на наступний рік; 



5) представляє Регулятора у відносинах з органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями 

незалежно від форми власності, громадянами, громадськими об’єднаннями, а 

також з міжнародними установами та організаціями; 

6) представляє на пленарному засіданні Верховної Ради України річний звіт про 

діяльність Регулятора, а також звіт про використання коштів; 

7) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого 

голосу; 

8) призначає члена Регулятора, уповноваженого виконувати функції та 

повноваження Голови у разі його відсутності; 

9) здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами. 

4. У разі відсутності Голови Регулятора або неможливості здійснення ним своїх 

повноважень з інших причин його обов’язки та повноваження виконує член 

Регулятора відповідно до встановленого Головою регулятора розподілу 

обов’язків та повноважень. 

Стаття 11. Апарат Регулятора. 

1.Організаційно-технічну та іншу роботу щодо забезпечення діяльності 

Регулятора як колегіального органу здійснює його апарат. Положення про апарат 

Регулятора затверджує Голова Регулятора. 

2. На працівників апарату Регулятора поширюється правовий статус державних 

службовців. 

3. Апарат Регулятора очолює керівник апарату, який призначається на посаду та 

звільняється з посади Головою Регулятора за рішенням Регулятора. 

4. Керівник апарату призначається на строк дії повноважень Голови Регулятора 

та є підзвітним і підконтрольним безпосередньо Голові Регулятора. Керівник 

апарату може мати не більше одного заступника. 

5. Обов’язки керівника апарату та його заступника затверджуються Головою 

Регулятора. 

6. Гранична чисельність працівників апарату Регулятора затверджується  

Кабінетом Міністрів України. Штатний розпис апарату Регулятора 



затверджується  Головою Регулятора за погодженням з Міністерством фінансів 

України. 

7. Структура апарату Регулятора затверджується Головою Регулятора в межах 

видатків, передбачених в Державному бюджеті України. 

Стаття 12. Права Голови та членів Регулятора 

1. Голова та члени Регулятора мають право: 

1) ознайомлюватися з документами, які надходять до Регулятора, та 

документами, що розробляються, опрацьовуються Регулятором, його апаратом; 

2) вносити пропозиції щодо організації роботи, порядку денного засідань 

Регулятора та проектів рішень Регулятора; 

3) виступати на засіданнях Регулятора, брати участь в обговоренні питань, що 

розглядаються, вносити пропозиції щодо них відповідно до Регламенту 

Регулятора; 

4) брати участь в роботі дорадчих органів, робочих груп, що створюються  

Регулятором, а також у всіх заходах, що проводяться Регулятором. 

2. У разі виникнення у Голови чи члена Регулятора конфлікту інтересів під час 

виконання службових повноважень, вони повинні негайно повідомити про це 

Кабінет Міністрів України для вжиття усіх необхідних заходів, спрямованих на 

запобігання чи усунення конфлікту інтересів.  

3. Регулятор затверджує правила професійної етики, що застосовуються до членів 

Регулятора та працівників апарату. Правила професійної етики, зокрема, повинні 

містити: 

1) вимоги щодо порядку проведення членами Регулятора зустрічей з 

представниками суб’єктів, що провадять діяльність у сфері електронних 

комунікацій та поштового зв'язку та/або суб’єктів, пов’язаних з ними 

відносинами контролю, з питань провадження такими суб’єктами діяльності за 

участю не менше двох інших членів Регулятора або керівників структурних 

підрозділів апарату, а в разі проведення зустрічей працівниками апарату 

Регулятора - за участю не менше двох інших працівників; 



2) порядок повідомлення Головою та членами Регулятора, працівниками о 

апарату Регулятора про наявність конфлікту інтересів у процесі виконання ними 

службових повноважень. 

Стаття 13. Обмеження та відповідальність членів Регулятора, працівників 

апарату. 

 1. Не може бути призначена працівником апарату Регулятора особа, яка: 

1) не відповідає вимогам, встановленим Законом України “Про державну 

службу”; 

2) має судимість за вчинення злочину, не погашену або не зняту в установленому 

законом порядку (крім реабілітованої особи), або була притягнута до 

відповідальності за корупційне правопорушення чи правопорушення, пов’язане 

з корупцією, протягом одного року до дня призначення; 

3) відповідно до вироку суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною 

з виконанням функцій держави, або обіймати відповідні посади; 

4) має громадянство іноземної держави; 

5) не подала декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, за минулий рік або не пройшла спеціальну 

перевірку відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”; 

6) прямо чи опосередковано є членом органів управління та/або володіє 

підприємствами або корпоративними правами будь-яких суб’єктів 

господарювання, що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій та 

поштового зв’язку, або члени сім’ї якої, визначені Законом України “Про 

запобігання корупції”, є власниками таких підприємств або корпоративних прав 

та/або є членами органів управління таких суб’єктів господарювання. 

2. Члени Регулятора та працівники апарату не мають права: 

1) бути повіреними третіх осіб у справах Регулятора; 

2) використовувати Регулятора, інших посадових осіб та майно Регулятора у 

партійних чи особистих інтересах. 

3. На членів Регулятора, працівників його апарату поширюються інші обмеження 

та вимоги, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”. 



4. За порушення вимог цього Закону, інших актів законодавства, за невиконання 

або неналежне виконання своїх службових обов'язків, Голова члени Регулятора 

та працівники апарату, несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та 

цивільно-правову відповідальність відповідно до закону. 

5. Шкода, завдана незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадових 

осіб Регулятора при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується за 

рахунок держави в порядку, визначеному законом. 

6. Держава має право зворотної вимоги (регресу) до посадових осіб Регулятора, 

які заподіяли шкоду, у розмірах і порядку, визначених законодавством. 

Стаття 14. Порядок організації роботи Регулятора та прийняття рішень. 

1. Засідання Регулятора є основною формою його роботи як колегіального 

органу. Порядок організації роботи Регулятора, зокрема проведення його 

засідань, визначається регламентом Регулятора, що затверджується ним, та 

підлягає оприлюдненню на його офіційному веб-сайті. 

2. Засідання Регулятора проводяться у формі відкритих слухань. На відкритих 

слуханнях розглядаються всі питання, розгляд яких належить до повноважень 

Регулятора, крім питань, що містять таємну інформацію. 

У разі розгляду Регулятором питання, що містить таємну інформацію, порядок 

доступу до якої регулюється законом, Регулятор приймає рішення про розгляд 

такого питання в режимі закритого слухання. 

3. Засідання Регулятора є правомочними у разі присутності на ньому більшості із 

загального складу Регулятора. У відкритих слуханнях мають право брати участь 

представники суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах 

електронних комунікацій та поштового зв'язку, органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, організацій, що представляють інтереси 

споживачів, громадських організацій, засобів масової інформації та інші 

заінтересовані особи. 

4. Регулятор на своїх засіданнях: 

1) розглядає та приймає рішення з питань, що належать до його компетенції; 



2) розглядає і схвалює в межах своїх повноважень проекти актів законодавства, 

пропозиції стосовно вдосконалення законодавства у сферах електронних 

комунікацій та поштового зв'язку; 

3) приймає нормативно-правові акти з питань, що належать до його компетенції; 

4) затверджує щорічний звіт Регулятора; 

5) затверджує регламент Регулятора; 

6) розглядає справи про адміністративні правопорушення; 

 7) розглядає справи про адміністративно-господарські санкції; 

8) розглядає справи щодо видачі ліцензій  (та декларативний порядок) та 

дотримання суб’єктами господарювання умов ліцензій, а також щодо 

застосування санкцій за порушення умов ліцензій та законодавства з питань 

державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суміжних 

ринків. 

Перелік питань, що вносяться на розгляд Регулятора, оприлюднюється не пізніше 

як за три робочі дні до дня проведення засідання на офіційному веб-сайті 

Регулятора. 

Разом з переліком питань, що вносяться на розгляд Регулятора, підлягають 

оприлюдненню на офіційному веб-сайті Регулятора проекти рішень Регулятора 

та обґрунтування до них, одержані зауваження та пропозиції, а також 

вмотивована позиція Регулятора щодо одержаних зауважень. 

5. Голосування на засіданнях Регулятора здійснюється членами Регулятора 

особисто та самостійно. 

Рішення Регулятора вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не 

менше чотирьох членів Регулятора, присутніх на засіданні. Кожний член 

Регулятора має один голос. Член Регулятора, не згодний з прийнятим рішенням, 

може письмово викласти свою окрему думку, яка додається до такого рішення. 

Рішення Регулятора оформлюються постановами, крім рішень щодо усунення 

порушень, виявлених під час здійснення контролю, які оформлюються 

розпорядженнями. Рішення Регулятора підписуються Головою. 

 



Результати засідання Регулятора оформлюються протоколом. Протокол 

засідання Регулятора оприлюднюється на його офіційному веб-сайті не пізніше 

п’яти робочих днів з дня його проведення. Якщо до рішення Регулятора була 

подана окрема думка члена Регулятора, вона розміщується у публічному доступі 

як невід’ємна частина протоколу. 

Регулятор забезпечує онлайн-трансляцію засідань, що проводяться у формі 

відкритих слухань, на своєму офіційному веб-сайті. Зберігання записів таких 

трансляцій та вільний доступ до них на офіційному веб-сайті забезпечується 

Регулятором протягом не менше одного року з дня проведення засідання. 

6. Рішення Регулятора, які є нормативно-правовими актами, підлягають 

державній  реєстрації в установленому законодавством порядку.  

Регулятор веде реєстр всіх прийнятих рішень та забезпечує вільний доступ до них 

на своєму офіційному веб-сайті у затвердженому ним порядку. 

7. Рішення Регулятора, що мають ознаки регуляторних актів, а також рішення з 

питань встановлення тарифів на послуги суб’єктів природних монополій, цін 

(тарифів) для населення (якщо відповідні повноваження щодо встановлення цін 

(тарифів) надані спеціальними законами) набирають чинності з дня, наступного 

за днем їх опублікування в офіційному друкованому виданні - "Офіційний вісник 

України", якщо більш пізній строк набрання ними чинності не встановлено самим 

рішенням, але не раніше дня офіційного опублікування рішення. Рішення 

підлягає опублікуванню у 15-денний строк з дня його прийняття. 

Інші рішення Регулятора набирають чинності з дня їх прийняття, якщо рішенням 

не встановлено більш пізній строк набрання чинності, та доводяться до відома 

осіб, на яких поширюється їх дія, у порядку, встановленому Регулятором. 

8. Рішення Регулятора, крім тих частин рішень, що містять таємну інформацію, 

підлягають оприлюдненню протягом п’яти робочих днів з дня їх прийняття на 

офіційному веб-сайті Регулятора. Обсяг конфіденційної інформації, що не 

підлягає розкриттю, визначається Регулятором на підставі клопотання 

заінтересованих осіб з урахуванням вимог Закону України "Про доступ до 

публічної інформації". 

 



9. Рішення Регулятора є обов’язковими до виконання суб’єктами 

господарювання, що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій та 

поштового зв'язку. 

10. Рішення Регулятора можуть бути оскаржені в установленому законодавством 

порядку. 

11. Підготовка проектів рішень Регулятора, що мають ознаки регуляторних актів, 

здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності". 

Стаття 15. Відкритість діяльності Регулятора 

1. Регулятор забезпечує відкритість своєї діяльності шляхом: 

1) прийняття рішень на засіданнях, які проводяться у формі відкритих слухань, 

та надання можливості представникам громадськості та суб'єктів 

господарювання для їх вільного доступу на такі засідання; 

2) інформування громадськості про плани та результати своєї роботи; 

3) налагодження системного діалогу з громадськістю, підвищенню якості 

підготовки рішень з важливих питань державного і суспільного життя з 

урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у 

розробленні проектів таких рішень; 

4) проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації 

державної політики, та забезпечення урахування позиції інститутів 

громадянського суспільства під час прийняття рішень з питань, що стосуються 

суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод 

громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та 

інших інтересів; 

5) проведення громадських обговорень та громадських слухань; 

6) залучення представників громадськості до підготовки річного та фінансового 

звітів та проведенням їх громадського обговорення до направлення на 

затвердження у Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України; 

3) забезпечення доступу до інформації і надання інформації за запитами 

відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”; 



5) оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті у формі відкритих даних: 

порядку денного засідання Національного регулятора; 

проектів рішень Національного регулятора разом з обґрунтуванням; 

прийнятих Національним регулятором рішень; 

результатів моніторингу ринків електронних комунікацій; 

актів перевірки суб’єктів господарювання та наданих суб’єктами 

господарювання зауважень, пояснень та обґрунтувань; 

проекту та затвердженого кошторису Національного регулятора (змін до нього); 

річного звіту про роботу Національного регулятора; 

звіту про виконання кошторису Національного регулятора; 

6) оприлюднення на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних 

публічної інформації у формі відкритих даних, що була отримана для здійснення 

моніторингу функціонування ринків електронних комунікацій; 

7) забезпечення можливості перегляду на своєму офіційному веб-сайті онлайн-

трансляції засідань Національного регулятора, які проводяться у формі відкритих 

слухань, та доступу до архіву їх записів; 

8) представлення Головою Національного регулятора річного звіту про роботу 

Національного регулятора на пленарному засіданні Верховної Ради України та 

засіданні Кабінету Міністрів України. 

Річний звіт повинен включати інформацію, зокрема, про: 

ринки електронних комунікацій;  

забезпечення універсального обслуговування;  

стан розвитку мереж, впровадження нових технологій та послуг електронних 

комунікацій; 

користування ресурсами електронних комунікацій; 

стан забезпеченості споживачів послугами електронних комунікацій; 



регуляторну діяльність Національного регулятора щодо виконання ним завдань 

та повноважень, передбачених цим Законом; 

стан державного нагляду. 

Стаття 16. Функції та повноваження Регулятора. 

1.Для ефективного виконання завдань державного регулювання у сферах 

електронних комунікацій та поштового зв'язку Регулятор: 

1) приймає обов’язкові до виконання рішення з питань, що належать до його 

компетенції; 

2) забезпечує здійснення повноважень, передбачених Законом України «Про 

електронні комунікації» ; 

3) розробляє та затверджує нормативно-правові акти, зокрема: 

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; 

вимоги до форм реєстру ліцензій на користування радіочастотним спектром та 

радіочастотних присвоєнь; 

порядок організації та участі у конкурсі або аукціоні на отримання ліцензії на 

користування радіочастотним спектром;  

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; 

порядок проведення радіочастотного моніторингу;  

порядок оформлення та видачі міжнародних та регіональних експлуатаційних 

документів для суднової або радіоаматорської станції, вимоги до кваліфікації 

радіоаматорів та операторів таких станцій; 

умови спільного користування радіообладнанням, смугами (номіналами) 

радіочастот; 



порядок погодження передачі прав на користування радіочастотним спектром; 

Регламент аматорського радіозв'язку України. 

2. Для виконання своїх повноважень, передбачених цим Законом, Регулятор має 

право: 

1) отримувати безоплатно від центральних та місцевих органів виконавчої влади, 

органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, 

необхідну для виконання повноважень, передбачених цим Законом; 

2) безоплатно отримувати відповідно до цього Закону від постачальників 

електронних комунікаційних мереж та послуг, користувачів радіочастотного 

спектру, користувачів ресурсу нумерації : 

  передбачену законом звітність у визначених Регулятором 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); 

3) залучати для науково-методичного та інформаційно-аналітичного 

забезпечення своїх функцій вчених, експертів, фахівців (за їх згодою), а також 

спеціалістів центральних та місцевих органів державної влади, підприємств, 

установ, організацій усіх форм власності (за погодженням з їхніми керівниками); 

4) утворювати робочі групи, постійні або тимчасові консультативні та інші 

дорадчі органи і затверджувати положення про них; 

5) затверджувати тарифи на послуги державного підприємства у сфері 

користування радіочастотним ресурсом; 

6) укладати угоди про співробітництво з питань своїх повноважень з 

українськими, іноземними і міжнародними органами та організаціями, у тому 

числі з відповідними органами регулювання інших країн; 

7) інші права, передбачені законом. 

Стаття 17. Діяльність державного підприємства у сфері користування 

радіочастотним ресурсом. 



1. Державне підприємство здійснює такі види діяльності у сфері користування 

радіочастотним ресурсом: 

1) проводить розрахунки електромагнітної сумісності, здійснює присвоєння 

радіочастот, сигналів розпізнавання; 

2) проводить радіочастотний моніторинг користування радіочастотним ресурсом 

загальними користувачами; 

3) надає технічні обґрунтування щодо можливості застосування заявленого типу 

радіоелектронних засобів на території України загальними користувачами в 

смугах радіочастот загального користування; 

4) бере участь у проведенні первинного технічного контролю радіоелектронних 

засобів на місці експлуатації; 

5) здійснює заходи щодо виявлення джерел завад; 

6) веде автоматизовану інформаційну систему управління радіочастотним 

ресурсом загального користування; 

7) здійснює заходи щодо забезпечення електромагнітної сумісності 

радіоелектронних засобів/випромінювальних пристроїв; 

8) здійснює технічну експертизу з питань попередньої оцінки можливості 

виконання умов електромагнітної сумісності радіоелектронних 

засобів/випромінювальних пристроїв для підготовки національним регулятором 

рішення про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом; 

9) здійснює міжнародну координацію супутникових мереж і систем, присвоєнь 

радіочастот радіоелектронним засобам України та їх міжнародно-правовий 

захист; 

10) створює та веде Реєстр ідентифікаторів; 

11) інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством. 

2. Державне підприємство виконує роботи на платній основі на підставі 

господарських договорів. За рахунок розпорядників коштів Державного бюджету 

України виконуються роботи, пов'язані з розрахунком щодо можливості та умов 

використання радіочастотного ресурсу для потреб телерадіомовлення та роботи, 



пов'язані з виявленням джерел завад у смугах радіочастот загального 

користування за заявою спеціальних користувачів. 

3. Державне підприємство за дорученням Адміністрації зв'язку України або 

національного регулятора: 

виконує роботи з міжнародної координації та реєстрації в Міжнародному союзі 

електрозв'язку присвоєнь радіочастот радіоелектронним засобам України, а 

також роботи з міжнародної координації, попередньої публікації та реєстрації в 

Міжнародному союзі електрозв'язку супутникових мереж і систем України; 

бере участь у роботі Міжнародного союзу електрозв'язку; 

проводить заходи щодо розгляду донесень про завади або порушення Статуту, 

Конвенції та Адміністративних регламентів Міжнародного союзу електрозв'язку, 

що надходять від уповноважених органів адміністрацій зв'язку іноземних держав 

та міжнародних організацій; 

здійснює оформлення експлуатаційних документів, пов'язаних з користуванням 

радіочастотним ресурсом, на суднові станції та радіоаматорам. 

4. Подання до Державного підприємства у випадках, передбачених цим Законом, 

повідомлень, заяв, інших документів та отримання від Державного підприємства 

повідомлень, розрахунків, висновків, інших документів здійснюється за вибором 

суб'єкта звернення: 

1) поштовим відправленням з описом вкладення; 

2) особисто (через відповідний структурний підрозділ Державного 

підприємства); 

3) в електронному вигляді за допомогою електронних комунікаційних мереж, з 

дотриманням вимог законів щодо електронних документів. 

Якщо суб'єкт звернення не вказав бажаний спосіб отримання документу, 

застосовується пункт перший цієї частини. 

Стаття 18.  Фінансування діяльності Регулятора 

1. Фінансування Регулятора, його  апарату  здійснюється за рахунок надходження 

до спеціального фонду Державного бюджету України. 



2. Голова Регулятора не пізніше 1 липня поточного року затверджує проект 

кошторису Регулятора на наступний рік.  

Після затвердження проект кошторису разом з бюджетним запитом подається 

Регулятором до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної бюджетної політики, для його включення до проекту 

Державного бюджету України на відповідний рік. 

Регулятор затверджує кошторис після набрання чинності Законом України про 

Державний бюджет України на відповідний рік та розміщує його на своєму 

офіційному веб-сайті. 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

бюджетної політики, за обґрунтованим поданням Регулятора погоджує внесення 

змін до кошторису та плану спеціального фонду бюджету (крім власних 

надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) Регулятора, у разі 

необхідності вносить відповідні зміни до розпису державного бюджету. 

Регулятор має право використовувати протягом поточного бюджетного періоду 

залишки бюджетних коштів, що утворилися на початок року на рахунках 

спеціального фонду, для здійснення видатків бюджету або надання кредитів з 

бюджету, передбачених у кошторисі на поточний рік, відповідно до 

законодавства. 

3. Контроль за цільовим використанням коштів Регулятора здійснюється 

відповідно до законодавства. 

4. Звіт про виконання кошторису Регулятора оприлюднюється на офіційному веб-

сайті Регулятора. 

Стаття 19. Науково-методичне та інформаційне забезпечення Регулятора, 

взаємодія з громадськістю 

1. Регулятор для виконання покладених на нього завдань може утворювати 

консультативні та інші дорадчі органи.  

Положення про такі органи затверджуються Регулятором.  

2. Регулятор для науково-методичного та інформаційного забезпечення своєї 

діяльності, у тому числі збалансування у процесі діяльності Регулятора інтересів 

у сфері електронних комунікацій та поштового зв'язку, суб'єктів господарювання 



і споживачів, може залучати вчених, експертів, фахівців (за їх згодою), а також 

спеціалістів центральних та місцевих органів державної влади, підприємств, 

установ, організацій усіх форм власності (за погодженням з їхніми керівниками). 

3. Для організації вивчення громадської думки з метою отримання об'єктивної та 

достовірної інформації Регулятор може відповідно до законодавства укладати 

договори з дослідницькими організаціями, фахівцями, експертами, інститутами 

громадянського суспільства про проведення на умовах відкритого конкурсу 

фахових, наукових соціологічних досліджень, спостережень, експрес-аналізу 

пропозицій різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін. 

4. Будь-які особи мають право звертатися до Регулятора з питань, що належать 

до його компетенції. Регулятор розглядає такі звернення та надає відповідь 

заявникам у встановленому законодавством порядку. 

5. При Регуляторі діє Громадська рада як консультативно-дорадчий орган, 

утворений для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики. 

Порядок утворення та діяльності Громадської ради встановлюється 

законодавством. 

РОЗДІЛ ІІІ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 

Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства у сферах 

електронних комунікацій та радіочастотного спектру 

1. Регулятор застосовує такі адміністративно-господарські санкції за порушення 

вимог Закону України «Про електронні комунікації» у разі: 

1) здійснення діяльності в сфері електронних комунікацій без подання до 

Регулятора повідомлення про початок діяльності; 

2) використання ліцензованого радіочастотного спектру без ліцензій на 

користування радіочастотним спектром; 

 – вилучення доходу (за винятком сплачених податків, зборів (обов’язкових 

платежів), отриманого внаслідок такої незаконної діяльності.  



У разі неможливості визначення розміру доходу від зазначеної у цьому пункті 

діяльності застосовується штраф у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян;  

3) невиконання чи неналежне виконання постачальником мереж та/або послуг 

електронних комунікацій із значним ринковим впливом накладених на нього за 

результатами аналізу ринка регуляторних зобов’язань  – штраф у розмірі 0,5 

відсотків, а у разі вчинення повторного протягом календарного року такого 

порушення, одного відсотка від доходу на ринку, щодо діяльності на якому 

накладено регуляторні зобов’язання; 

4) у разі ненадання чи надання недостовірної звітності, інформації щодо змін 

відомостей, зазначених в реєстрі постачальників електронних комунікаційних 

мереж та/або послуг чи іншої інформації, передбаченої цим Законом – штраф у 

розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – для суб’єктів 

мікро та малого підприємництва, 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян – для суб’єктів середнього підприємництва та 5000 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян – для суб’єктів великого підприємництва; 

а у разі повторного протягом календарного року вчинення передбаченого цим 

пунктом порушення – відповідно 2000, 5000 та 10 000 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян; 

5)  у разі порушення встановленого законодавством порядку маршрутизації в 

публічних мережах електронних комунікацій трафіка голосових  електронних 

комунікацій  з використанням номерів з Національного чи міжнародного планів 

нумерації - штраф у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян; 

6) у разі встановлення  Регулятором факту порушення вимог цього Закону щодо 

надання послуг електронних комунікацій кінцевим користувачам – штраф від 

1000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (відповідно до 

методики, що встановлюється регуляторним органом) за кожен факт порушення; 

7) у разі невиконання розпорядження Регулятора щодо усунення порушень вимог 

законодавства про електронні комунікації чи радіочастотний спектр, не 

вмотивованої відмови посадовим особам регуляторного органа у проведенні 

перевірки, ненадання документів та інформації, необхідних для здійснення 

державного нагляду - штраф у розмірі від 0,1 до 0,3 відсотка від доходу, 



отриманого за надання відповідних електронних комунікаційних послуг за 

останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф (відповідно 

до методики, що встановлюється регуляторним органом).  

У разі неможливості визначення розміру доходу від зазначеної у цьому пункті 

діяльності – штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян – для суб’єктів мікро та малого підприємництва, 5000 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – для суб’єктів середнього 

підприємництва та 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – для 

суб’єктів великого підприємництва. 

Не вмотивованою відмовою у проведенні перевірки вважається не допуск 

уповноважених посадових осіб Регулятора до здійснення перевірки за 

відсутності передбачених для відмови законом підстав (зокрема, ненадання 

документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу посадових 

осіб Регулятора, відмова в їх доступі до місць розташування радіообладнання, 

або відсутність без поважних причин протягом всього терміну перевірки за 

місцезнаходженням та/або фактичним місцезнаходженням користувача 

радіочастотного спектра або особи, уповноваженої представляти його інтереси 

на час проведення перевірки); 

8) у разі невиконання вимог посадових осіб Регулятора про усунення  радіозавади 

– штраф у розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі 

повторного протягом календарного року порушення – 3000 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

2. У разі, якщо постачальник електронних комунікаційних мереж та/або послуг 

працював менше одного року, розмір штрафу обчислюється від його доходу, 

отриманого за весь час до прийняття Регулятором рішення про накладення 

штрафу. 

3. За зверненням Регулятора уповноважені державні органи, контролюючі органи 

зобов’язані надати інформацію про дохід з метою застосування передбачених 

цією статтею санкцій. 

4. У разі, якщо користувач радіочастотного спектру не є постачальником 

електронних комунікаційних мереж та/або послуг, до нього застосовуються 

адміністративні стягнення у відповідності до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 



 

 

Стаття 21. Застосування адміністративно-господарських санкцій 

1. Регулятор протягом  п’яти робочих днів з дня виявлення правопорушення, що 

тягнуть накладення адміністративно-господарських санкцій повинен розпочати 

здійснення заходів з  розгляду питання щодо застосування адміністративно-

господарських санкцій. 

2. До застосування адміністративно-господарських санкцій, Регулятор повинен: 

1) письмово поінформувати постачальника електронних комунікаційних мереж 

та/або послуг, загального користувача радіочастотного спектра про зміст 

вчинених ним порушень і наміри щодо застосування санкцій; 

2) провести нараду з його уповноваженими представниками з метою з’ясування 

всіх обставин справи, в якій можуть брати участь інші зацікавлені особи, права 

та законні інтереси яких були порушені; 

3) надати йому можливість у визначені Регулятором строки для усунення певних 

типів порушень висловити свою позицію, надати необхідні аргументовані 

пояснення та докази з зазначеного приводу та/або усунути виявлені порушення. 

3. Адміністративно-господарські санкції можуть бути застосовані до суб’єкта 

господарювання протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не 

пізніше як через один рік з дня порушення цим суб’єктом законодавства про 

електронні комунікації та радіочастотний спектр. 

4. Суми стягнених штрафних санкцій зараховуються до Державного бюджету 

України. 

5. У разі невиконання рішення Регулятора про накладення адміністративно-

господарських санкцій в добровільному порядку, воно за зверненням Регулятора 

підлягає виконанню відповідно до Закону України «Про виконавче 

провадження» (за умови, що відповідне рішення не було оскаржене в судовому 

порядку). 

6. Суб’єкт господарювання має право оскаржити до суду рішення Регулятора 

щодо застосування до нього адміністративно-господарських санкцій. 



7. Збитки, завдані суб’єкту господарювання у зв’язку з неправомірним 

застосуванням до нього адміністративно-господарських санкцій, підлягають 

відшкодуванню в порядку, встановленому Господарським Законом України та 

іншими законами 

 

 


