
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження

порядків видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів
та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, ввезення з-за

кордону, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів та
випромінювальних пристроїв спеціального призначення”

1.  Опис  проблеми,  яку  пропонується  розв’язати  шляхом  державного
регулювання

Відповідно до статті  17 Закону України “Про радіочастотний ресурс
України” передбачено, що Генеральний штаб Збройних Сил України видає
спеціальним  користувачам  радіочастотного  ресурсу  України  дозволи  на
ввезення  з-за  кордону  радіоелектронних  засобів  та  випромінювальних
пристроїв спеціального призначення.

Відповідно до статті  29 Закону України “Про радіочастотний ресурс
України” та статті 197  Митного кодексу України передбачено, що  Порядки
видачі  дозволу  на  ввезення  з-за  кордону  радіоелектронних  засобів  та
випромінювальних  пристроїв  спеціального  призначення,  ввезення  з-за
кордону, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів та
випромінювальних  пристроїв  спеціального  призначення  затверджуються
Кабінетом Міністрів України.

З метою виконання вимог Закону України “Про радіочастотний ресурс
України” та Митного кодексу України необхідно затвердити “Порядки видачі
дозволу  на  ввезення  з-за  кордону  радіоелектронних  засобів  та
випромінювальних  пристроїв  спеціального  призначення,  ввезення  з-за
кордону, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів та
випромінювальних  пристроїв  спеціального  призначення  затверджуються
Кабінетом Міністрів України”, які  ввозяться на територію України, шляхом
прийняття відповідної постанови Кабінету Міністрів України (далі – проект
постанови).

2. Визначення цілей державного регулювання 

Метою  проекту  постанови  є  встановлення  чіткої  процедури  видачі
дозволу  на  ввезення  з-за  кордону  радіоелектронних  засобів  та
випромінювальних пристроїв спеціального призначення.

3.  Прийнятні  альтернативні  способи  досягнення  зазначеної  цілі,
переваги обраного способу 

Існують  два  альтернативних  способи  досягнення  цілі  державного
регулювання.

Перший  спосіб  –  невтручання  і  залишення  існуючої  ситуації.
Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки в цьому випадку вимоги Закону
України “Про радіочастотний ресурс України” та  Митного кодексу України
залишаться не виконаними.



Буде  відсутній  Порядок  видачі  дозволу  на  ввезення  з-за  кордону
радіоелектронних  засобів  та  випромінювальних  пристроїв  спеціального
призначення, які ввозяться на територію України.

Другий  спосіб  –  прийняття  зазначеного  проекту  постанови,  що
дозволить  виконати  вимоги  Закону  України  “Про  радіочастотний  ресурс
України”, Митного кодексу України та затвердити “Порядок видачі дозволу
на  ввезення  з-за  кордону  радіоелектронних  засобів  та  випромінювальних
пристроїв спеціального призначення”.

Реалізація  проекту  постанови  не  потребує  додаткових  матеріальних,
фінансових та інших витрат, зокрема коштів Державного бюджету України.

Таким  чином,  на  сучасному  етапі  найбільш  прийнятним  є  другий
спосіб.

4. Опис механізмів для розв’язання проблеми, відповідні заходи

Розв’язання проблеми можливе шляхом прийняття проекту постанови.
Реалізація  проекту  постанови  запровадить  чіткий  порядок  видачі

дозволу  на  ввезення  з-за  кордону  радіоелектронних  засобів  та
випромінювальних пристроїв спеціального призначення.

5.  Обґрунтування  можливості  досягнення  визначених  цілей  у  разі
прийняття регуляторного акта 

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження
Порядку видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів
та випромінювальних пристроїв спеціального призначення” дозволить:

забезпечити  виконання  вимог  статей  17  та  29  Закону  України  “Про
радіочастотний ресурс України” та статті 197 Митного кодексу України;

затвердити  “Порядок  видачі  дозволу  на  ввезення  з-за  кордону
радіоелектронних  засобів  та  випромінювальних  пристроїв  спеціального
призначення”.

Зовнішніх чинників, які б могли безпосередньо вплинути на дію цього
регуляторного акта, немає. 

6. Очікувані результати прийняття акта

Опис  прогнозованих  вигод  і  витрат  у  разі  прийняття  проекту
постанови:

Сфера впливу Вигоди Витрати
Держава Забезпечить  виконання

вимог  Закону  України  “Про
радіочастотний  ресурс
України” та Митного кодексу
України.  Встановлення
чіткого  порядку  видачі

Додаткових витрат
не потребує
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дозволу  на  ввезення  з-за
кордону  радіоелектронних
засобів та випромінювальних
пристроїв  спеціального
призначення

Суб’єкти
господарювання

Встановлення  чіткого
порядку  видачі  дозволу  на
ввезення  з-за  кордону
радіоелектронних  засобів  та
випромінювальних пристроїв
спеціального призначення

Додаткових витрат
не потребує

Населення Не передбачено Не передбачено

Від  впровадження  регуляторного  акта  негативних  наслідків  не
очікується.

7. Обґрунтування строку дії акта

Даний проект регуляторного акта не передбачає обмежень строку його
дії, що забезпечить постійне державне регулювання у даній сфері. 

8. Визначення показників результативності акта

Надходження до державного і місцевих бюджетів і державних цільових
фондів,  пов’язаних  з  дією  акта,  не  передбачається,  оскільки  цей  акт  не
регулює цих надходжень і не має впливу на них. 

Кількість  суб’єктів  господарювання,  на  яких  поширюватиметься  дія
акта, – всі  спеціальні  користувачі  радіочастотного  ресурсу  України  та
суб’єкти  господарювання,  які  будуть  здійснювати  увезення,  в  тому  числі
переміщення,  радіоелектронних  засобів  та  випромінювальних  пристроїв
спеціального призначення на територію України. 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання – достатній: проект
наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України.

На виконання вимог цього регуляторного акта (у разі його прийняття)
суб’єкти господарювання не витрачатимуть додаткових коштів та часу.

9.  Заходи,  за  допомогою  яких  буде  здійснюватися  відстеження
результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись
Генеральним штабом Збройних Сил України. 

Базове  відстеження  результативності  вищезазначеного  регуляторного
акта  буде  здійснюватись  до  набуття  чинності  цього  регуляторного  акта
шляхом аналізу статистичних даних. 
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Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік
після набрання чинності цього регуляторного акта, але не пізніше ніж через
два роки шляхом аналізу статистичних даних. 

Періодичне  відстеження  результативності  регуляторного  акта  буде
здійснюватись  шляхом  аналізу  статистичних  даних  раз  на  три  роки  не
пізніше  ніж  через  рік  з  дня  проведення  повторного  відстеження  з  метою
подальшого удосконалення законодавства України.

Аналіз  регуляторного  впливу  підготовлено  Міністерством  оборони
України.

Міністр оборони України   
генерал-полковник                                                                           В.В.ГЕЛЕТЕЙ
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