Інструкція щодо заповнення «Запиту про надання інформації
щодо можливості надання послуг проводового та безпроводового доступу
до Інтернету» в НКРЗІ-СЕЗ
Ця Інструкція є доповненням до Інструкції Користувача Системи
електронної звітності НКРЗІ (НКРЗІ-СЕЗ, Система), яку розроблено для
заповнення «Запиту про надання інформації щодо можливості надання послуг
проводового та безпроводового доступу до Інтернету» (далі – Запит) стосовно
фіксованого ШСД до Інтернету із зазначенням технологій та з використанням
Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України
(КОАТУУ) відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Якщо ви не зареєстровані в НКРЗІ-СЕЗ, то вам необхідно здійснити таку
реєстрацію, відповідно до Інструкції Користувача НКРЗІ-СЕЗ, яка розміщена на
офіційній
сторінці
НКРЗІ
в
мережі
Інтернет
за
посиланням:
https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=171&id=7087&language=uk.
В цілому заповнення Запиту складається з двох частин:
В першій частині заповнюється територія здійснення діяльності, яка
вноситься в Систему.
В другій частині на базі цієї інформації заповнюються дані щодо
технології (технологій), яка використовується в зазначеному населеному
пункті.
1. Якщо ви зареєстровані в НКРЗІ-СЕЗ, то із випадаючого меню оберіть
пункт «Дані організації»:
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2. Оберіть блок «Територія здійснення діяльності».
Інформація щодо території здійснення діяльності може бути внесена за
допомогою двох альтернативних кнопок: 1 - «Додати територію діяльності»
(зазвичай використовується при невеликій кількості населених пунктів) або 2 «Імпортувати території діяльності» (зазвичай використовується для великої
кількості населених пунктів).
2.1 Алгоритм при використанні кнопки «Додати територію
діяльності».
2.1.1 Вибір населеного пункту починається з «Першого рівня», потім
«Другий рівень», «Третій рівень» і «Четвертий рівень».

Наприклад, в Житомирській області здійснюється діяльність:
в містах Коростень, Овруч;
у всіх населених пунктах Олевського району (крім смт. Бучмани, сіл
Лугове та Держанівка);
в селі Рудня Іванівська Ємільчинського району.
В такій же послідовності і вносимо населені пункти:
Обираємо в Житомирській області місто Коростень обласного
підпорядкування другого рівня (в нього третій і четвертий рівень відсутній).
Натиснувши кнопку «Додати КОРОСТЕНЬ», вказуємо населений пункт,
де ми здійснюємо діяльність – Коростень:

Після цього цей населений пункт з’являється в нижній частині сторінки:

Далі обираємо місто Овруч (в нього четвертий рівень відсутній).
Натиснувши кнопку «Додати ОВРУЧ», вказуємо населений пункт, де ми
здійснюємо діяльність – Овруч. В нижній частині вікна відображається Овруч:

Для внесення всіх населених пунктів Олевського району обираємо
Олевський район та натискаємо кнопку «Додати усі населені пункти з регіону
ОЛЕВСЬКИЙ РЕГІОН/М.ОЛЕВСЬК»:

До переліку додаються населені пункти безпосереднього районного
підпорядкування (м. Олевськ, смт. Бучмани, Діброва, Дружба та Нові
Білокоровичі, Новоозерянка).
Після цього, відповідно до нашого прикладу, із загального переліку
населених пунктів необхідно вилучити смт. Бучмани. Для цього з переліку
населених пунктів обираємо відповідний рядок та праворуч натискаємо кнопку
«видалити»:

Після цього обираємо по черзі сільради Олевського району і обираємо
відповідну кнопку. Наприклад, Кишин і кнопка «Додати усі населені пункти з
регіону КИШИН/С.КИШИН»:

При цьому додаються всі чотири населенні пункти, які входять до складу
с. Кишин.
Після цього, відповідно до нашого прикладу, із загального переліку
населених пунктів необхідно вилучити с. Лугове. Для цього з переліку
населених пунктів обираємо відповідний рядок та праворуч натискаємо кнопку
«видалити»:

За таким алгоритмом додаються всі населені пункти Олевського району.
На завершення нашого прикладу внесемо село Рудня Іванівська
Ємільчинського району, яке належить до четвертого рівня КОАТУУ, шляхом
його пошуку у відповідних рівнях – Житомирська область, Ємільчинський
район, с. Руднє Іванівська, с. Рудня Іванівська та натискання кнопки «(Додати
РУДНЯ ІВАНІВСЬКА)»:

Корегування списку шляхом видалення населених пунктів можна
здійснити групами, за допомогою випадаючого меню – 1, або по одному, дія –
2:
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2.1.2 Для подальшого опрацювання запиту необхідно перейти у розділ
«ЕЛЕКТРОННА ЗВІТНІСТЬ».
В загальному переліку необхідно обрати запит, над яким ви будете
працювати, та розпочати роботу в режимі он-лайн, натиснувши кнопку
«Створити звіт».
У наступному діалоговому вікні, що відкриється, з’явиться форма запиту,
що має наступний вигляд:

Дані, внесені вами в блоці «Територія здійснення діяльності»,
автоматично переносяться в форму запиту для подальшого заповнення щодо
можливості підключення до мережі Інтернет за технологіями (технологією).
При цьому відмітка ставиться тільки там, де ви використовуєте ту чи іншу
технологію (технології).
УВАГА: якщо в ході внесення даних стосовно технології виникла
потреба внести зміни щодо території здійснення діяльності, необхідно
повернутись у розділ «ЕЛЕКТРОННА ЗВІТНІСТЬ», видалити Запит,
перейти у розділ «Територія здійснення діяльності», внести необхідні зміни
щодо території здійснення діяльності, продовжити роботу шляхом
натискання кнопки «Створити звіт».

УВАГА: Кожний населений пункт території здійснення діяльності
має бути відмічено позначкою щодо технології (технологій):

2.1.3 Після заповнення всіх необхідних показників, натисніть кнопку
«Зберегти звіт» та «Підписати звіт». Збереження та підписання здійснюється
за аналогією подачі звітності в НКРЗІ-СЕЗ.
При цьому звіт в форматі pdf має вигляд:

2.2 Алгоритм при використанні кнопки «Імпортувати території
діяльності».
2.2.1. Завантажте шаблон файлу CSV або XLS для заповнення населених
пунктів, в яких ви здійснюєте діяльність, використовуючи Довідник кодів
КОАТУУ.

Для коректного заповнення кодів КОАТУУ відповідних населених
пунктів завантажте «Довідник/Класифікатор об’єктів адміністративнотериторіального устрою України». Використовуйте файл у форматі excel:
«КОАТУУ за рівнями».

Або ви можете скористатися вже завантаженим в НКРЗІ-СЕЗ Класифікатором
об’єктів адміністративно-територіального устрою України, який знаходиться
при виборі кнопки «Додати територію діяльності» на Першому – Четвертому
рівнях.
Приклад завантаження файлу CSV:

Приклад завантаження файлу XLS:

УВАГА: Стовпці, виділені в шаблоні червоним кольором, обов’язкові
для заповнення.
2.2.2 Файл, який ви заповнили у себе на комп’ютері з територіями
здійснення діяльності, необхідно імпортувати в Систему.
Для цього необхідно натиснути кнопку «Виберіть файл», обрати свій
файл, натиснути кнопку «Завантажити».

У нашому прикладі показано дві помилки, які виникли при імпортувані
файлу, та які обов’язково необхідно виправити своєму файлі:

Після виправлення помилок, зберегти повторно файл, і знову його
імпортувати в Систему.

Інформація, яка імпортована із вашого файлу, відображається у розділі
«Територія здійснення діяльності», де ви можете її перевірити (переглянути) в
режимі он-лайн.

2.2.3 Заповнення «Запиту про надання інформації щодо можливості
надання послуг проводового та безпроводового доступу до Інтернету».
Перейдіть у розділ «ЕЛЕКТРОННА ЗВІТНІСТЬ» та оберіть кнопку
«Створити звіт» у «Запиті № 1 – Доступ до мережі Інтернет за адміністративнотериторіальними одиницями».

2.2.4 Подальша робота над опрацюванням запиту розпочинається із меню
«Переглянути звіт» кнопок «у форматі xls» або «у форматі csv»:

Обравши файл «у форматі xls» або «у форматі csv», завантажте із
Системи свій файл із інформацією щодо територій здійснення діяльності, який
необхідно заповнити інформацією щодо можливості підключення до мережі
Інтернет за відповідними технологіями (технологією).
Приклад завантаження файлу CSV:

Приклад завантаження файлу XLS:

УВАГА!!! Всі стовпці, що виділені червоним кольором, обов’язкові для
заповнення. Якщо населений пункт покритий технологією, то ставиться 1, якщо
ні – 0.

2.2.5 Заповнений вами файл необхідно імпортувати у Систему, аналогічно
до попереднього пункту 2.2.2.

Після імпортування сторінка має наступний вигляд:

УВАГА: якщо в ході внесення даних стосовно технології виникла
потреба внести зміни щодо території здійснення діяльності необхідно
повернутись у розділ «ЕЛЕКТРОННА ЗВІТНІСТЬ», видалити Запит,
відкрити наш файл CSV або XLS, внести необхідні зміни до нього щодо

території здійснення діяльності, натиснути кнопку «Виберіть файл»,
обрати свій відкоригований файл, натиснути кнопку «Завантажити»,
продовжити роботу шляхом натискання кнопки «Створити звіт».
Процедура збереження «Запиту» та підписання здійснюється з
використанням відповідних кнопок «Зберегти звіт» та «Підписати звіт» за
аналогією подачі звітності в НКРЗІ-СЕЗ.

