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Р І Ш Е Н Н Я 
від 11 лютого 2020 року № 2-2 

м. Київ 

Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності виконання 
повноважень державними органами в частині контролю за повнотою і 

своєчасністю надходження рентної плати за користування радіочастотним 
ресурсом України до державного бюджету 

 
Відповідно до статті 98 Конституції України, статей 7, 25, 26, 35 і 36 

Закону України „Про Рахункову палату” розглянуто Звіт про результати аудиту 
ефективності виконання повноважень державними органами в частині 
контролю за повнотою і своєчасністю надходження рентної плати за 
користування радіочастотним ресурсом України до державного бюджету.  

За підсумками розгляду Рахункова палата 

В С Т А Н О В И Л А: 

1. Протягом 2016–2019 років в Україні не забезпечено створення 
ефективної системи контролю за користуванням радіочастотним ресурсом 
(далі – РЧР) України, повнотою і своєчасністю надходження рентної плати.  

1.1. Законодавство про РЧР не відповідає сучасним потребам розвитку 
у цій сфері. Через недоліки у роботі державних органів не врегульовано на 
належному рівні відносин у сфері користування РЧР. 

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони, від 27.06.2014 Україна до кінця 2019 року 
зобов’язана була імплементувати європейський досвід з регулювання сфери 
користування РЧР шляхом реалізації положень відповідних директив ЄС. Станом 
на кінець року більшість положень не реалізовано. Для поліпшення ситуації 
розроблено та надіслано на розгляд Верховної Ради України низку 
законопроєктів, які згідно зі статтею 95 Регламенту Верховної Ради України, 
затвердженого Законом України від 10.02.2010 № 1861, знято з розгляду.  

Технології третього покоління зв’язку набули поширення в Україні з 
2015 року, четвертого – з 2018 року, тоді як Швеція розподіляла ліцензії на 
впровадження зв’язку третього покоління з 2000 року, а запустила мережу зв’язку 
у 2003 році. У Польщі запуск мережі зв’язку четвертого покоління відбувся у 
2010 році.  
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У країнах ЄС підходи до регулювання РЧР спільні, їх повинен 

дотримуватися національний регулятор, але кожна держава має і певну свободу 
в реалізації підходів. Одними з найбільш ефективних регуляторів є 
представники Швеції та Чехії, де рухомий (мобільний) зв’язок четвертого 
покоління доступний 100 і 98,8 відс. населення відповідно. В Україні немає 
таких офіційних даних, якість послуг залишається на низькому рівні.  

Одна з причин відставання України – недосконале чинне законодавство: 
правову основу користування РЧР визначає Закон України „Про радіочастотний 
ресурс України”, прийнятий у 2000 році, повноваження держави щодо управління 
та регулювання діяльності у сфері телекомунікацій – Закон України „Про 
телекомунікації”, прийнятий у 2003 році. Положення цих законів не відповідають 
вимогам сьогодення, що гальмує впровадження сучасних технологій та 
модернізацію необхідного обладнання.  

1.2. Через нерівномірність розподілу смуг радіочастот між користувачами 
побудова мережі зв’язку, зокрема четвертого покоління, потребує повного або 
часткового вивільнення смуг радіочастот (рефармінгу) для подальшого їх 
розподілу. 

Відсутність ефективних управлінських рішень та дієвого державного 
регулювання радіочастотного спектра, а також незастосування принципу 
технологічної нейтральності негативно позначається на розвитку 
телекомунікаційних послуг та їх доступності. Як наслідок, Україна залишається 
неготовою до впровадження новітніх технологій у сфері телекомунікацій, 
високошвидкісного бездротового доступу до мережі Інтернет. 

При цьому вже у 2020 році згідно з Указом Президента України 
від 17.05.2019 № 242 „Про забезпечення умов для впровадження системи 
рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління” планується впровадження 
зв’язку п’ятого покоління. 

1.3. Аудит засвідчив: Кабінетом Міністрів України не забезпечено в 
повному обсязі вжиття заходів щодо виконання зазначеного Указу, а також 
Указу Президента України від 08.07.2019 № 497 „Про деякі заходи з покращення 
доступу до мобільного Інтернету”. Як наслідок, в Україні не надаються якісні і 
доступні для населення послуги рухомого (мобільного) зв’язку, а державний 
бюджет недоотримує доходи. 

Під час проведення Рахунковою палатою контрольного заходу 
Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 05.02.2020 № 41 „Про 
внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України”, 
згідно з якою, зокрема, буде перерозподілено радіочастоти у діапазоні 800–
900 МГц. У березні 2020 року планується оновлення операторами ліцензій, а через 
два роки – забезпечення 90 відс. території України максимальним покриттям 
якісним мобільним зв’язком четвертого покоління та надання широкосмугового 
доступу населенню до мережі Інтернет.  

1.4. За результатами проведеного у 2016 році Рахунковою палатою аудиту 
ефективності справляння і дієвості контролю за надходженням рентної плати 
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(збору) за користування радіочастотним ресурсом України до державного 
бюджету (рішення Рахункової палати від 24.05.2016 № 11-2) НКРЗІ внесено 
зміни до нормативно-правових актів, що врегульовують питання користування 
РЧР, покращено виконання повноважень НКРЗІ при здійсненні ліцензування у 
сфері користування РЧР і ДФС (ДПС) при адмініструванні рентної плати за таке 
користування. Законом України від 20.12.2016 № 1791 „Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень у 2017 році” з 01.01.2017 підвищено розмір окремих ставок рентної 
плати за користування РЧР та запроваджено підвищувальні та понижувальні 
коефіцієнти до цих ставок залежно від умов та цілей використання РЧР. 

Окремі рекомендації (пропозиції) Рахункової палати Кабінетом Міністрів 
України, Мінфіном та НКРЗІ не виконано, через що не поліпшено державне 
регулювання у сфері користування РЧР, повноту обліку платників рентної плати 
за користування РЧР та своєчасність її надходжень до державного бюджету. Так, 
Урядом не забезпечено розроблення законопроєктів про Державну програму 
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в Україні; з питань вільного 
та спільного використання публічних інформаційних ресурсів та даних, 
користування РЧР, які мали бути розроблені на засадах імплементації 
законодавства ЄС та міжнародного права; Мінфіном та НКРЗІ не забезпечено 
підготовки пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства у частині 
вдосконалення механізму справляння рентної плати за користування РЧР та 
ліцензування діяльності у цій сфері з урахуванням найкращого світового 
досвіду; Мінфіном не розроблено та не затверджено методики прогнозування 
надходжень рентної плати за користування РЧР. 

1.5. Протягом 2016–2019 років до Державного бюджету України надійшло 
9,7 млрд грн рентної плати за користування РЧР, 96 відс. якої забезпечено 
п’ятьма платниками – основними операторами мобільного зв’язку.  

Прогнозні розрахунки рентної плати за користування РЧР протягом періоду, 
що досліджувався, здійснювалися Мінфіном на підставі пропозицій ДФС (ДПС), 
при цьому аналіз фактичних надходжень та законодавчих змін ставок і 
понижувальних (підвищувальних) коефіцієнтів рентної плати не проводився, що 
призвело до завищення на 30,7 відс. індикативних показників щодо надходжень 
рентної плати за користування РЧР на 2017 рік. 

Через недосконале прогнозування ДФС (ДПС) у 2016–2017 роках та 
2019 році не забезпечено виконання планових показників надходжень рентної 
плати за користування РЧР, як наслідок, загальна сума недонадходжень 
становила 755,1 млн гривень. Індикативні показники надходжень рентної плати 
за користування РЧР у 2018 році виконано на рівні 103,2 відсотка. 

2. Нормативно-правове забезпечення питань використання РЧР та 
справляння відповідної рентної плати є суперечливим та недосконалим.  

2.1. Норми Закону України від 01.06.2000 № 1770 „Про радіочастотний 
ресурс України” не узгоджуються з нормами: 
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- Податкового кодексу України в частині відносин, які пов’язані з 
відповідальністю за несплату або несвоєчасну сплату рентної плати за 
користування РЧР, та застосування терміна „обов’язкові платежі”; 

- Закону України від 02.03.2015 № 222 „Про ліцензування видів 
господарської діяльності” в частині ліцензування такого виду господарської 
діяльності, як користування РЧР;  

- законів України від 06.09.2005 № 2806 „Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності” та від 06.09.2012 № 5203 „Про адміністративні 
послуги” в частині видачі дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів 
або випромінювальних пристроїв (далі – РЕЗ або ВП) суб’єктам 
господарювання (віднесені Законом України від 19.05.2011 № 3392 до 
документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності);  

- Закону України від 18.11.2003 № 1280 „Про телекомунікації” щодо 
вилучення до державного бюджету як санкції за рішенням суду доходу 
(прибутку), отриманого користувачем РЧР внаслідок користування РЧР без 
передбачених Законом України „Про радіочастотний ресурс України” ліцензій та 
експлуатації РЕЗ або ВП без відповідних дозволів.  

2.2. Для впровадження новітніх технологій у сферу телекомунікацій, 
ефективного використання РЧР та справляння рентної плати за користування 
таким ресурсом, покриття послугами мобільного зв’язку нових поколінь всієї 
території України необхідно імплементувати акти права ЄС у чинне 
законодавство України.    

2.3. Розміри штрафу (від 340 до 5 100 грн) за порушення правил реалізації, 
експлуатації РЕЗ або ВП будь-якого виду і призначення, а також за користування 
РЧР без належного дозволу чи ліцензії або з порушенням правил, які регулюють 
користування РЧР (стаття 146 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення), не змінювали з 2004 року, що не відповідає вимогам 
сьогодення, оскільки відбулися значні зміни макроекономічних показників 
(прожитковий мінімум збільшився в 5,6 раза, мінімальна заробітна плата – в 
19,9 раза). 

2.4. Чинним законодавством не передбачено відповідальності суб’єктів 
господарювання за неподання контролюючим органам копій ліцензій на 
користування РЧР, мовлення та дозволів на експлуатацію РЕЗ або ВП. 

3. НКРЗІ як органом ліцензування та державного нагляду не 
забезпечено повною мірою виконання повноважень у сферах 
телекомунікацій та користування РЧР. 

3.1. Кількість користувачів РЧР за 2016–2019 роки зменшилася (з 3435 у 
2016 році до 2727 у 2019 році), як і кількість отриманих ними нових документів 
дозвільного характеру у сфері користування РЧР внаслідок обмеженості цього 
ресурсу. 

Вибірковою перевіркою Рахункової палати ліцензійних справ суб’єктів 
господарювання встановлено, що окремі справи не містять повного пакета 
документів, немає дати надходження на документі, що підтверджує внесення 
плати за видачу ліцензії; ліцензіати не інформують/несвоєчасно інформують про 
початок користування РЧР та повне освоєння заявленого РЧР. Внутрішні 
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аудити НКРЗІ з питання ліцензування у сфері користування РЧР не 
проводилися. 

НКРЗІ не володіє інформацією щодо кількості суб’єктів 
господарювання, які користуються РЧР для надання телекомунікаційних 
послуг та мають ліцензію на мовлення, дозвіл на експлуатацію РЕЗ або ВП, у 
тому числі отриманий на підставі договору з власником ліцензії на мовлення, 
переліки яких НКРЗІ два рази на рік надсилала на адресу ДПС (ДФС). 

Аудит засвідчив: НКРЗІ надавала ДФС (ДПС) неповні переліки 
користувачів РЧР – платників рентної плати, що є недотриманням 
підпункту 254.5.1 пункту 254.5 статті 254 Податкового кодексу України. Так, до 
переліків користувачів РЧР, наданих НКРЗІ до ДФС (ДПС), не включено 
32 платники у 2016 році, 25 – у 2017 році, 7 – у 2018 році та 3 – у 2019 році, 
які подавали податкові декларації та сплачували податкові зобов’язання з 
рентної плати за користування РЧР. 

3.2. Заходи державного нагляду за додержанням суб’єктами 
господарювання законодавства про РЧР, що здійснювались НКРЗІ, були 
неефективними і не забезпечили запобігання порушенням при користуванні 
РЧР. 

Протягом 2017–2018 років у зв’язку з обмеженнями щодо проведення 
планових і позапланових перевірок НКРЗІ значно зменшилася як кількість 
перевірок (2016 рік – 111, 2017 рік – 2, 2018 рік – 24), так і встановлених 
порушень законодавства (375, 5, 25 відповідно). 

За результатами проведених НКРЗІ заходів державного нагляду щодо 
дотримання вимог законодавства про РЧР України у 88 відс. встановлено 
користування РЧР без дозволів на експлуатацію РЕЗ або ВП, майже 26 відс. 
користувачів РЧР не дотримувалися визначених ліцензією на користування 
РЧР термінів початку та повного освоєння РЧР, у 18 відс. експлуатація РЕЗ 
здійснювалася за відсутності відповідного дозволу, що негативно вплинуло на 
повноту нарахування та сплати до державного бюджету рентної плати за 
користування РЧР. 

4. НКРЗІ та ДФС (ДПС) не забезпечено належної, своєчасної та на 
постійній основі взаємодії при здійсненні контролю за дотриманням 
суб’єктами господарювання законодавства про РЧР та податкового 
законодавства щодо справляння рентної плати за користування РЧР. Як 
наслідок, ні ДПС, ні НКРЗІ не володіють повною та достовірною інформацією 
про суб’єктів господарювання, які не сплатили або сплатили в неповному обсязі 
рентну плату за користування РЧР протягом шести місяців, що впливає на 
повноту і своєчасність надходжень такої плати до державного бюджету.  

Аудитом встановлено суттєві розбіжності між даними ДФС (ДПС) та 
НКРЗІ щодо зазначених суб’єктів господарювання та анульованих 
документів дозвільного характеру за результатами вжитих заходів. Так, за 
даними ДПС (ДФС), пропозиції про анулювання документів дозвільного 
характеру подано до НКРЗІ щодо 772 платників рентної плати, документи 
дозвільного характеру анульовано лише 43 користувачам РЧР, а за даними 
НКРЗІ – щодо 543 платників, документи дозвільного характеру анульовано 
90 користувачам РЧР. 
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5. За відсутності ефективного внутрішнього контролю ДФС (ДПС) її 
територіальними органами не забезпечено належного виконання вимог 
підпункту 258.2.1 пункту 258.2 статті 258 Податкового кодексу України, 
відповідно до якого контроль за правильністю обчислення, своєчасністю і 
повнотою справляння рентної плати здійснюють контролюючі органи.  

5.1. ДФС (ДПС) не забезпечено належної координації дій 
територіальних органів щодо залучення до оподаткування рентною платою 
користувачів РЧР, повноти нарахування та своєчасності сплати, погашення 
податкового боргу з цього податку.  

Аудитом встановлено неподання податкової звітності з рентної плати за 
користування РЧР кожним шостим у 2017 і 2019 роках і кожним сьомим у 
2016 і 2018 роках суб’єктом господарювання, що отримав документи 
дозвільного характеру на користування цим ресурсом. 

5.2. Заходи, вжиті ГУ ДФС (ДПС) у Дніпропетровській області щодо 
стягнення податкового боргу з рентної плати за користування РЧР, були 
неефективними: 

- матеріали для подання позовної заяви до суду про стягнення 
податкового боргу в сумі 4,6 тис. грн, який виник у ТОВ „Проско” 21.01.2018, 
підготовлено лише через 22 місяці після виникнення боргу; 

- не подано позовних заяв до суду про стягнення податкового боргу з 
ПРАТ „4-й експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт” і 
ТОВ „СВД Інтерком” у сумі 4,9 і 13,8 тис. грн відповідно. 

5.3. За результатами проведених територіальними органами ДФС (ДПС) 
камеральних перевірок податкової звітності з рентної плати за користування РЧР 
порушення податкового законодавства з питань повноти нарахування та 
своєчасності сплати такої рентної плати встановлено у 3,9 відс. загальної 
кількості перевірок, донараховано 4,2 млн грн, з яких платниками рентної 
плати сплачено лише 2,7 млн грн, або 64,0 відсотка.  

За результатами документальних перевірок, якими охоплено 40 відс. 
(916) юридичних осіб – платників рентної плати та 30 відс. (182) фізичних осіб-
підприємців/фізичних осіб (далі – ФОП/ФО), донараховано 204,8 тис. грн 
рентної плати за користування РЧР, узгоджено 204 тис. грн, які сплачено в 
повному обсязі. 

5.4. Аудит засвідчив ряд системних порушень територіальних органів 
ДФС (ДПС) при адмініструванні рентної плати за користування РЧР, що 
призвело до недоотримання державним бюджетом, за розрахунками 
Рахункової палати, 12,9 млн грн надходжень, зокрема:  

- неправильне визначення податкового зобов’язання з рентної плати 
за користування РЧР у додатку 41 до податкової декларації з рентної плати 
протягом 2017–9 місяців 2019 року вісьмома ФОП. Як наслідок, державним 
бюджетом недоотримано 8 844,6 тис. грн рентної плати; 

- неподання додатка 41 до податкової декларації з рентної плати протягом 
2016–2019 років 38 ФОП Київської області, 108 ФОП у м. Києві та 
13 ФОП/юридичними особами Запорізької області, які мали документи 
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дозвільного характеру на користування РЧР. Як наслідок, державним бюджетом 
недоотримано відповідно 1 121,1, 2 243,7 та 84,2 тис. грн рентної плати за 
користування РЧР; 

- незастосування ГУ ДФС (ДПС) у Запорізькій та Київській областях та 
ГУ ДФС (ДПС) у м. Києві штрафних санкцій за неподання/несвоєчасне 
подання податкової звітності з рентної плати за користування РЧР до 34, 44 та 
108 платників. Як наслідок, державним бюджетом недоотримано 
648,3 тис. грн;  

- непроведення в ГУ ДФС у Київській області документальних перевірок 
користувачів РЧР – ФОП/ФО: переліки користувачів РЧР, які отримали 
документи дозвільного характеру на користування РЧР, опрацьовувалися лише в 
частині юридичних осіб, яких залучали до оподаткування, ФОП/ФО залишалися 
поза увагою, оскільки керівництвом ГУ такі переліки до управління податків і 
зборів з фізичних осіб не доводилися для відпрацювання і контролю;  

- ненадання ГУ ДФС (ДПС) у Дніпропетровській області до НКРЗІ 
інформації про платників рентної плати за користування РЧР, які протягом 
тривалого часу не сплачували її. Як наслідок, до цих платників не 
застосовано передбачених законодавством заходів для забезпечення сплати 
до державного бюджету рентної плати за користування РЧР, що негативно 
вплинуло на доходи бюджету. 

6. Під час проведення Рахунковою палатою контрольного заходу 
територіальними органами ДПС забезпечено 0,4 млн грн надходжень до 
державного бюджету рентної плати за користування РЧР із 12,9 млн грн, 
виявлених Рахунковою палатою за результатами аудиту, зокрема: 

- 23 платниками рентної плати за користування РЧР подано відповідну 
податкову звітність, згідно з якою задекларовано та сплачено 267,9 тис. грн; 

- до 68 платників рентної плати за користування РЧР застосовано за 
неподання/несвоєчасне подання податкової звітності з рентної плати штрафні 
санкції на суму 188,9 тис. грн, з якої до державного бюджету надійшло 
91,7 тис. грн; 

- чотирма платниками рентної плати за користування РЧР подано 
уточнюючі податкові декларації з рентної плати, згідно з якими 
задекларовано та сплачено до державного бюджету 0,8 тис. грн; 

- 12 користувачам РЧР надіслано листи щодо необхідності подання 
податкових декларацій з рентної плати та її сплати до державного бюджету. 

За результатами обговорення та на підставі викладеного Рахункова палата 
В И Р І Ш И Л А: 

1. Звіт про результати аудиту ефективності виконання повноважень 
державними органами в частині контролю за повнотою і своєчасністю 
надходження рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України до 
державного бюджету затвердити.  

2. Про результати аудиту ефективності виконання повноважень 
державними органами в частині контролю за повнотою і своєчасністю 
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надходження рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України до 
державного бюджету поінформувати Верховну Раду України. 

3. Рішення Рахункової палати про результати аудиту ефективності 
виконання повноважень державними органами в частині контролю за повнотою 
і своєчасністю надходження рентної плати за користування радіочастотним 
ресурсом України до державного бюджету надіслати Президентові України у 
порядку інформування. 

4. Відомості у формі рішення Рахункової палати про результати аудиту 
ефективності виконання повноважень державними органами в частині 
контролю за повнотою і своєчасністю надходження рентної плати за 
користування радіочастотним ресурсом України до державного бюджету 
надіслати Кабінетові Міністрів України і рекомендувати: 

4.1. Вжити заходів щодо: 
виконання положень Указу Президента України від 17.05.2019 № 242 „Про 

забезпечення умов для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку 
п’ятого покоління”;  

забезпечення здійснення заходів з поліпшення доступу до мобільного 
Інтернету, затверджених Указом Президента України від 08.07.2019 № 497 
„Про деякі заходи з покращення доступу до мобільного Інтернету”; 

оптимізації РЧР шляхом проведення перерозподілу (рефармінгу) частот 
для отримання громадянами України переваг та можливостей новітніх 
технологій у сфері телекомунікацій, високошвидкісного бездротового доступу 
до мережі Інтернет і якісних послуг рухомого (мобільного) зв’язку. 

4.2. Доручити Міністерству фінансів України: 
- розробити методику планування надходжень рентної плати за 

користування РЧР;  
- спільно із заінтересованими державними органами розглянути питання 

внесення змін до законодавчих актів у частині посилення відповідальності 
суб’єктів господарювання за неподання до контролюючих органів копій ліцензій 
на користування РЧР, мовлення та дозволів на експлуатацію РЕЗ або ВП. 

5. Рішення Рахункової палати про результати аудиту ефективності 
виконання повноважень державними органами в частині контролю за повнотою 
і своєчасністю надходження рентної плати за користування радіочастотним 
ресурсом України до державного бюджету надіслати Міністерству цифрової 
трансформації України і рекомендувати спільно із заінтересованими 
державними органами забезпечити здійснення моніторингу якості 
широкосмугового доступу до Інтернету та висвітлення інформації про стан 
впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого та п’ятого 
поколінь. 

6. Рішення Рахункової палати та Звіт надіслати Національній комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, і 
рекомендувати: 

- розробити та вжити заходів щодо усунення недоліків і порушень, 
встановлених під час аудиту, та їх недопущення надалі; 
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- звірити з ДПС за участі УДЦР переліки користувачів РЧР, які мають 
відповідні ліцензії та дозволи на РЕЗ або ВП, і платників рентної плати за 
користування РЧР; 

- провести службове розслідування за фактами ненадання до ДФС (ДПС) 
повних переліків користувачів РЧР – платників рентної плати і повідомити 
Рахункову палату про результати;  

- розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проєкти 
нормативно-правових актів щодо:  

порядку утворення регуляторного органу у сферах телекомунікації та 
користування РЧР, його повноважень та функцій; 

посилення відповідальності суб’єктів господарювання за порушення правил 
реалізації, експлуатації РЕЗ та ВП будь-якого виду і призначення, користування 
РЧР України без належного дозволу чи ліцензії або з порушенням правил, що 
регулюють користування РЧР; 

запровадження уніфікованого підходу до ліцензування діяльності у сфері 
користування РЧР;  

виключення дозволів на експлуатацію РЕЗ або ВП із Переліку документів 
дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом 
України від 19.05.2011 № 3392;  

посилення відповідальності за несплату або несвоєчасну сплату рентної 
плати за користування РЧР;  

вилучення до державного бюджету як санкції за рішенням суду доходу 
(прибутку), отриманого користувачем РЧР внаслідок користування РЧР без 
передбачених Законом України „Про радіочастотний ресурс України” ліцензій та 
експлуатації РЕЗ або ВП без відповідних дозволів. 

7. Рішення Рахункової палати та Звіт надіслати Державній податковій 
службі України і рекомендувати: 

- розробити та вжити заходів щодо усунення недоліків і порушень, 
встановлених під час аудиту, та їх недопущення надалі; 

- здійснити аналіз та перевірку податкових декларацій платників рентної 
плати за користування РЧР, якими неправильно визначено податкове 
зобов’язання з такої плати, та поінформувати Рахункову палату про результати 
проведених заходів, обсяги донарахованих сум грошових (податкових) 
зобов’язань, застосованих штрафних (фінансових) санкцій; 

- провести службове розслідування за фактами незастосування ГУ ДФС 
(ДПС) у Запорізькій, Київській областях та м. Києві штрафних санкцій за 
неподання/несвоєчасне подання платниками податкової звітності з рентної 
плати за користування РЧР, ненадання ГУ ДПС у Дніпропетровській області до 
НКРЗІ інформації про платників рентної плати за користування РЧР, які 
протягом тривалого часу не сплачували такої плати, і повідомити Рахункову 
палату про результати проведених заходів; 

- спільно з НКРЗІ, Національною радою та УДЦР звірити переліки 
користувачів РЧР, які мають відповідні ліцензії та дозволи на РЕЗ або ВП, і 
платників рентної плати за користування РЧР;  
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- розробити та укласти угоду про інформаційне співробітництво з метою 
координації дій НКРЗІ, Національної ради та територіальних органів ДПС щодо 
вжиття заходів до платників рентної плати за користування РЧР, які не 
сплатили або сплатили її в неповному обсязі протягом шести місяців; 

- забезпечити поліпшення якості та ефективності контрольно-перевірочної 
роботи територіальних органів щодо контролю за справлянням рентної плати за 
користування РЧР. 

8. Рішення Рахункової палати і Звіт надіслати Державному підприємству 
„Український державний центр радіочастот” і рекомендувати спільно з НКРЗІ 
провести з ДПС звіряння переліків користувачів РЧР, які мають відповідні ліцензії 
та дозволи на РЕЗ або ВП, і платників рентної плати за користування РЧР. 

9. Рішення Рахункової палати і Звіт оприлюднити на офіційному вебсайті 
органу. 

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Рахункової 
палати Огня Ц. Г. 
 
 
Голова Рахункової палати                                                                  В. В. Пацкан 
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