
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

КЕРІВНИК АПАРАТУ 
НАКАЗ

_______________ м. Київ №

Про оголошення конкурсу на зайняття 
посад державної служби НКРЗІ та 
затвердження умов його проведення

Відповідно до статті 23 Закону України «Про державну службу», Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, (із змінами)

НАКАЗУЮ:
1. Оголосити конкурс на зайняття таких посад державної служби 

НКРЗІ:
провідного спеціаліста відділу телекомунікаційних мереж 

Департаменту зв’язку;
начальника управління державного нагляду Департаменту 

державного нагляду;
спеціаліста відділу по роботі із споживачами та зверненнями 

громадян Департаменту державного нагляду;
провідного спеціаліста відділу правового забезпечення регуляторної 

діяльності Департаменту правового забезпечення;
провідного спеціаліста відділу судової роботи Департаменту
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2. Затвердити такі, що додаються:
умови проведення конкурсу на посаду провідного спеціаліста 

відділу телекомунікаційних мереж Департаменту зв’язку Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації;

умови проведення конкурсу на посаду начальника управління 
державного нагляду Департаменту державного нагляду Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації;

умови проведення конкурсу на посаду спеціаліста відділу по роботі 
із споживачами та зверненнями громадян Департаменту державного нагляду 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації;

умови проведення конкурсу на посаду провідного спеціаліста 
відділу правового забезпечення регуляторної діяльності Департаменту



правового забезпечення Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації;

умови проведення конкурсу на посаду провідного спеціаліста 
відділу судової роботи Департаменту правового забезпечення Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

3. Визначити Базан Інну Григоріївну, начальника відділу добору та 
розвитку персоналу Управління персоналу, адміністратором під час проведення 
конкурсного відбору на посади державної служби, визначені пунктом 1 цього 
наказу.

4. Управлінню персоналу:
не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня підписання 

цього наказу розмістити його та умови проведення конкурсу через особистий 
кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС;

підготувати та надати, не пізніше наступного робочого дня після 
оприлюднення інформації про оголошення конкурсу на Єдиному порталі 
вакансій державної служби НАДС, Департаменту забезпечення діяльності 
інформацію про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби 
НКРЗІ для оприлюднення на офіційному вебсайті НКРЗІ.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Керівник Апарату Григорій КОТЕНОК



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ керівника Апарату 

.2019 №

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду

провідного спеціаліста відділу телекомунікаційних мереж Департаменту зв’язку 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та

інформатизації

Загальні умови

Посадові
обов’язки

1) участь в організаційному забезпеченні нарад, семінарів, 
конференцій з питань державного регулювання у сфері 
тел екомун ікацій;

2) підготовка проектів відповідей на запити і звернення 
державних органів, органів місцевого самоврядування, а також 
підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що 
стосуються створення та експлуатації телекомунікаційних мереж;

3) участь у підготовці проектів нормативно-правових актів, 
наказів, рішень та інших документів з питань, що стосуються його 
компетенції;

4) участь у реалізації прийнятих законодавчих та інших 
нормативно-правових актів, державних програм, що стосуються 
напрямків діяльності відділу телекомунікаційних мереж 
Департаменту зв’язку (далі -  відділ);

5) виконання інших обов’язків, визначених законодавством 
України, а також доручень начальника відділу

Умови оплати 
праці

• посадовий оклад -  6310 грн;
• надбавка до посадового окладу за ранг державного 
службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних 
органів»;
• інші надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до 
статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про 
строковість чи 
безстроковість 
призначення на 
посаду

безстрокове призначення на посаду

♦

Перелік 
інформації, 
необхідної для 
участі в конкурсі, 
та строк її подання

• заява про участь v конкурсі із зазначенням основних мотивів 
щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
25.03.2016 № 246, (із змінами) (далі -  Порядок);
• резюме за Формою згідно з додатком 2 і до Порядку, в якому 
обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує 
громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти; 
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою; 
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за



наявності), досвід роботи на відповідних посадах;
• заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються 
заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 
Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на 
проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно 
неї відповідно до зазначеного Закону.

Строк подання інформації до 18 год. 00 хв. 08 грудня 2019 року. 
Інформація, необхідна для участі в конкурсі, подається через 
Єдиний портал вакансій державної служби НАДС, чи особисто або 
поштою за адресою: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001

Додаткові
(необов’язкові)
документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за 
формою згідно з додатком 3 до Порядку

Місце, час і дата
початку
проведення
оцінювання
кандидатів

Місце, час і дата початку проведення:
тестування на знання законодавства -  м. Київ, вул. Прорізна, 15, II 
поверх, 16 грудня 2019 року, початок о 10:00; 
співбесіди -  м. Київ, вул. Солом’янська, 3, кім. 103, 18 грудня 2019 
року, початок о 10:00

Прізвище, ім’я та 
по батькові, номер 
телефону та адреса 
електронної пошти 
особи, яка надає 
додаткову 
інформацію з 
питань проведення 
конкурсу

Базан Інна Г ригоріївна,
044-202-00-37, e-mail: i.bazan@nkrzi.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта вища освіта освітнього ступеня не нижче бакалавра у галузі знань 

електроніка та телекомунікації або інформаційні технології
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння

державною
мовою

вільно

Вимоги до компетентності

Вимога Компоненти вимоги

1 Необхідні ділові 
якості

• вміння працювати в команді;
• вміння ефективної координації з іншими;
• вміння працювати із великими обсягами інформації;
• аналітичні здібності

2 Необхідні
особистісні
якості

• відповідальність;
• комунікабельність;
• орієнтація на саморозвиток

3 Уміння
працювати з 
комп’ютером

• вміння використовувати комп’ютерне обладнання та офісну 
техніку;

• впевнений користувач Microsoft Office, мережі Інтернет

mailto:i.bazan@nkrzi.gov.ua


Професійні знання

Вимога Компоненти вимоги

1 Знання
законодавства

• Конституції України;
• Закону України «Про державну службу»;
• Закону України «Про запобігання корупції»

2 Знання
спеціального
законодавства,
що пов’язане із
завданнями та
змістом роботи
державного
службовця
відповідно до
посадової
інструкції

• Закону України «Про телекомунікації»;
• Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
11.04.2012 №295;
• Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі 
загального користування України, затвердженого рішенням 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
зв’язку та інформатизації від 05.07.2012 № 324, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 25.07.2012 за № 1252/21564 
(із змінами);
• Положення про Національну комісію, що здійснює державне 
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого 
Указом Президента України від 23.11.2011 № 1067/2011

Начальник Управління персоналу



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ керівника Апарату
____ ,_____ ,2019 №  _____

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду

начальника управління державного нагляду Департаменту державного нагляду Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері Зв’язку та інформатизації

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) здійснює керівництво діяльністю управління державного 
нагляду Департаменту державного нагляду (далі -  управління), 
розподіляє обов’язки між структурними підрозділами та 
працівниками управління, забезпечує виконання таких завдань 
(1.1 -  1.4) та функцій (1.5-1.18):
1.1) здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням:
- суб’єктами ринку телекомунікацій -  законодавства про 
телекомунікації, додержання ліцензійних умов, особливих умов 
ліцензій, стандартів, інших нормативних документів у сфері 
телекомунікацій та інформатизації;
- користувачами радіочастотного ресурсу України -  законодавства 
про радіочастотний ресурс України та запобігання 
правопорушенням при користуванні радіочастотним ресурсом 
України у смугах радіочастот загального користування;
- операторами поштового зв’язку, їх відокремленими підрозділами
- законодавства у сфері поштового зв’язку, додержання 
ліцензійних умов, стандартів, інших нормативних актів у сфері 
поштового зв’язку;
- дипломатичними представництвами, консульськими установами 
іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в 
Україні - умов користування радіочастотним ресурсом України, 
установлених спеціальними (тимчасовими спеціальними) 
дозволами на експлуатацію радіоелектронних засобів;
1.2) проведення перевірок за дотриманням суб’єктами ринку 
телекомунікацій, користувачами радіочастотного ресурсу України 
та операторами поштового зв’язку законодавства в галузі зв’язку;
1.3) участь в здійсненні контролю за якістю телекомунікаційних 
послуг, задоволенням попиту споживачів, а також за дотриманням 
умов застосування технічних засобів у телекомунікаційних та 
інформаційно-телекомунікаційних мережах загального 
користування;
1.4) застосування в установленому законодавством порядку 
адміністративних стягнень до суб’єктів ринку телекомунікацій та 
послуг поштового зв’язку, а також до осіб, винних у порушенні 
законодавства про радіочастотний ресурс України;
1.5) здійснення державного нагляду (контролю) за: 

додержанням суб’єктами ринку законодавства про
телекомунікації, інформатизацію, поштовий зв’язок;
- додержанням законодавства про радіочастотний ресурс України 
та запобігання правопорушенням при користуванні 
радіочастотним ресурсом України у смугах радіочастот загального 
користування;
- додержанням операторами, провайдерами телекомунікацій,



користувачами радіочастотного ресурсу ліцензійних умов, 
особливих умов, визначених у відповідних ліцензіях, та правил 
здійснення діяльності у сфері телекомушкащй;
- додержанням операторами, провайдерами телекомунікацій умов 
експлуатації технічних засобів телекомунікацій в 
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних 
мережах загального користування;
- додержанням операторами, провайдерами телекомунікацій 
установлених показників якості надання телекомунікаційних та 
інформаційно-телекомунікаційних послуг, а операторами 
поштового зв’язку -  установлених показників якості послуг 
поштового зв’язку;
- додержанням операторами, провайдерами телекомунікацій 
законодавства про телекомунікації в частині взаємоз’єднання 
телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних мереж та 
використання номерного ресурсу;
- додержанням виробниками, постачальниками технічних засобів 
телекомунікацій, а також операторами, провайдерами 
телекомунікацій вимог нормативно-правових актів та 
нормативних документів у сфері телекомунікацій, інформатизації 
та користування радіочастотним ресурсом;
- додержанням користувачами радіочастотного ресурсу, в тому 
числі ДШЛоматйчнймїї представництвами, консульськими 
установами іноземних держав, представництвами іноземних 
організацій в Україні, умов, визначених у дозволах, зокрема 
спеціальних (тимчасових спеціальних) дозволах на експлуатацію 
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у 
смугах загального користування;

додержанням користувачами радіочастотного ресурсу умов 
експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних 
пристроїв;
= додержанням операторами, провайдерами телекомунікацій умов 
використання номерного ресурсу;
= додержанням операторами поштового зв’язку' вимог 
нормативно-правових актів та нормативних документів щодо 
застосування засобів поштового зв’язку;
- додержанням суб’єктами господарювання, які здійснюють 
ввезення, отримання в поштових відправленнях з-за кордону 
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що 
призначені для використання на території України в смугах 
загального користування, вимог законодавства щодо ввезення, 
отримання з-за кордону відповідних радіоелектронних засобів та 
випромінювальних пристроїв;
- додержанням суб’єктами господарювання, які здійснюють 
реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних 
пристроїв, вимог законодавства України щодо реалізації 
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, у тому 
числі порядку їх маркування;

наявністю ліцензій та інших дозвільних документів, 
передбачених законами у сфері телекомунікацій, інформатизації 
та розвитку інформаційного суспільства, користування 
радіочастотним ресурсом та поштового зв’язку (далі - сфера 
зв’язку та інформатизації);___________________________________



1.6) участь у проведені планових та позапланових перевірок за 
дотриманням суб’єктами ринку телекомунікацій, користувачами 
радіочастотного ресурсу України та операторами поштового 
зв’язку законодавства в галузі зв’язку, в тому числі наявності в 
операторів телекомунікацій проектів будівництва, реконструкції та 
модернізації телекомунікаційних мереж, забезпечення операторами 
телекомунікацій сталості телекомунікаційних мереж, відповідності 
договорів про взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж 
обов’язковим вимогам до таких договорів, здійснення вимірювання 
параметрів телекомунікаційних мереж;
1.7) перевірка достовірності відомостей у документах, поданих 
заявником для отримання ліцензій, інших дозвільних документів на 
здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та користування 
радіочастотним ресурсом України, відповідності заявника і 
поданих документів ліцензійним умовам;
1.8) здійснення контролю за якістю телекомунікаційних послуг 
шляхом здійснення заходів державного нагляду (контролю), в тому 
числі з проведенням вимірювань на телекомунікаційних мережах 
загального користування;
1.9) участь у здійсненні контролю за дотриманням умов
застосування технічних засобів у телекомунікаційних та 
інформаційно-телекомунікаційних мережах загального
користування;
1.10) складання уповноваженими НКРЗі посадовими особами 
протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, 
пов’язаних з порушеннями законодавства про телекомунікації та 
радіочастотний ресурс України;
1.11) видання в установленому порядку та в межах повноважень 
відповідних посадових осіб обов’язкових для виконання приписів 
про усунення відповідних порушень;
1.12) розгляд уповноваженими НКРЗІ посадовими особами справ 
про адміністративні правопорушення в межах наданих 
повноважень відповідно до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення;
1.13) застосування в установленому законодавством порядку 
адміністративних стягнень до суб’єктів ринку телекомунікацій та 
послуг поштового зв’язку, а також до осіб, винних у порушенні 
законодавства про радіочастотний ресурс України;
1.14) представлення в установленому порядку інтересів НКРЗІ у 
судових органах, які визначені Конституцією України, Законом 
України «Про судоустрій і статус суддів», правоохоронних органах, 
та участь у розгляді справ стосовно оскаржень рішень 
уповноважених НКРЗІ посадових осіб та рішень НКРЗІ, прийнятих 
за результатами державного нагляду;
1.15) участь у розробленні проектів законів, інших нормативно- 
правових актів у сфері зв’язку та інформатизації;
1.16) інформування директора Департаменту державного нагляду 
(далі - Департамент) про прийняті рішення за результатами 
перевірок дотримання законодавства у сфері зв’язку та 
інформатизації;
1.17) підготовка матеріалів за результатами перевірок і передання 
їх на розгляд директору Департаменту;
1.18) участь у заходах з виявлення та припинення дії незаконно



діючих передавачів та усунення джерел радіозавад, а також у 
перевірках додержання ліцензійних умов операторами зв’язку у 
мережах зв’язку, які належать до мобілізаційних потужностей, що 
проводяться СБУ, МВС, Генеральним штабом Збройних Сил 
України;
2) забезпечує здійснення заходів державного нагляду за 
дотриманням законодавства у сфері зв’язку та інформатизації;
3) забезпечує в ході здійснення заходів державного нагляду 
контроль за якістю телекомунікаційних послуг, задоволенням 
попиту споживачів, а також за дотриманням умов застосування 
технічних засобів у телекомунікаційних та інформаційно- 
телекомунікаційних мережах загального користування;
4) безпосередньо застосовує та організовує застосування в 
установленому законодавством України порядку адміністративні 
стягнення до осіб, винних у порушенні законодавства у сфері 
зв’язку та інформатизації;
5) безпосередньо видає та організовує видання в установленому 
порядку та в межах повноважень обов’язкові для виконання 
приписи про усунення відповідних порушень;
6) забезпечує роботу з узагальнення практики застосування 
нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції 
управління, подає пропозиції директору Департаменту щодо 
їхнього вдосконалення;
7) забезпечує участь управління у розробленні проектів 
нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції 
управління, бере участь у розробленні чи безпосередньо розробляє 
відповідні нроекти;
8) ініціює та забезпечує підготовку проектів наказів, 
розпоряджень та доручень Голови НКРЗІ, наказів та доручень 
керівника Апарату, необхідних для виконання завдань, покладених 
на управління;
9) ініціює перед директором Департаменту подання пропозицій 
до питань порядку денного засідань НКРЗІ з питань, що належать 
до компетенції управління, за дорученням директора Департаменту 
готує проекти рішень НКРЗІ та матеріали до них відповідно до 
Регламенту НКРЗІ;
10) організовує доведення до працівників управління нормативно- 
правових актів, рішень НКРЗІ, наказів та доручень Голови НКРЗІ, 
кепівника Апапату. допучень лиректопа Департаменту з питань, що 
належать до компетенції управління, та контролює їхнє виконання;
11) організовує роботу та забезпечує контроль за наданням 
встановленої звітності за результатами перевірок;
12) вивчає міжнародний досвід з питань, що належать до 
компетенції управління, та ефективно використовує його;
13) виконує інші обов’язки та функції відповідно до 
законодавства України, наказів та доручень Голови НКРЗІ, 
керівника Апарату та доручень директора Департаменту

Умови оплати 
праці

• посадовий оклад -  11100 грн;
• надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 
№ 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
• інші надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до



статті 52 Закону України «Про державну службу»
Інформація про 
строковість чи 
безстроковість 
призначення на 
посаду

безстрокове призначення на посаду

Перелік 
інформації, 
необхідної для 
участі в конкурсі, 
та строк її подання

• заява про участь v конкурсі із зазначенням основних мотивів 
щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
25.03.2016 № 246, (із змінами) (далі -  Порядок);
• резюме за формою згідно з додатком 2 і до Порядку, в якому 
обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує 
громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти; 
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою; 
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за 
наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

• заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються 
заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 
Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на 
проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно 
неї відповідно до зазначеного Закону.

Строк подання інформації до 18 год. 00 хв. 08 грудня 2019 року. 
Інформація, необхідна для участі в конкурсі, подається через Єдиний 
портал вакансій державної служби НАДС, чи особисто або поштою за 
адресою: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001

Додаткові
(необов’язкові)
документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за 
формою згідно з додатком 3 до Порядку

Місце, час і дата 
початку 
проведення 
оцінювання
кандидатів

Місце, час і дата початку проведення:
тестування на знання законодавства -  м. Київ, вул. Прорізна, 15,
II поверх, 16 грудня 2019 року, початок о 10:00;
співбесіди -  м. Київ, вул. Солом’янська, 3, кім. 103, 
18 грудня 2019 року, початок о 10:00

Прізвище, ім’я та 
по батькові, номер 
телефону та адреса 
електронної пошти 
особи, яка надає 
додаткову 
інформацію з 
питань проведення 
конкурсу

Базан Інна Г ригоріївна,
044-202-00-37, e-mail: i.bazan@nkrzi.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта вища освіта освітнього ступеня не нижче магістра у галузі знань 

електроніка та телекомунікації або інформаційні технології

mailto:i.bazan@nkrzi.gov.ua


або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід 
роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності не менше двох років

3 Володіння
державною
мовою

вільно

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1 Необхідні ділові 
якості

• орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
• вміння працювати в команді;
• стресостійкість;
• вміння ефективної комунікації

2 Необхідні
особистісні
якості

• відповідальність;
• дисциплінованість;
• самоорганізація

3 Уміння
працювати з 
комп’ютером

• впевнений користувач Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), 
мережі Інтернет (пошукових систем);
• вміння використовувати комп’ютерне обладнання, офісну 
техніку

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

1 Знання
законодавства

• Конституції України;
• Закону України «Про державну службу»;
• Закону України «Про запобігання корупції»

2 Знання 
спеціального 
законодавства, 
що пов’язане із 
завдання?,® та 
змістом роботи 
державного 
службовця 
відповідно до 
положення про 
структурний 
підрозділ

• законів України «Про телекомунікації», «Про радіочастотний 
ресурс України», «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності»;
• Кодексу України про адміністративні правопорушення (в 
частині повноважень ІІКРЗІ);
• Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України 
від 11.04.2012 №295

Начальник Управління персоналу Олена ШАПРАН



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ керівника Апарату 

.2019 ДЬ _____

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду

спеціаліста відділу по роботі із споживачами та зверненнями громадян Департаменту
державного нагляду Національної комісії, ЩО здійснює Державне регулювання у сфері 
__________________________ зв'язку та інформатизації_________________ ________

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) за дорученням заступника директора департаменту -  
начальника відділу по роботі із споживачами та зверненнями громадян 
Департаменту державного нагляду НКРЗІ (далі -  відділ), розглядає 
звернення (пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги) 
громадян та споживачів послуг у сфері телекомунікацій, 
інформатизації та розвитку інформаційного суспільства, користування 
радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв’язку (далі -  
сфера зв’язку та інформатизації), при цьому:

готує проекти запитів до операторів, провайдерів 
телекомунікацій, операторів поштового зв’язку (далі -  операторів, 
провайдерів) та державного підприємства "Український державний 
центр радіочастот";

- аналізує відповіді операторів, провайдерів на запити НКРЗІ та 
готує, у разі необхідності, проекти повторних запитів;

- готує, у разі необхідності, проекти службових записок до 
самостійних структурних підрозділів НКРЗІ щодо надання інформації 
та документів з порушених у зверненнях питань;

- готує проекти відповідей заявникам за результатами розгляду;
2) готує до розгляду заступника директора департаменту -  

начальника відділу пропозиції щодо проведення позапланових 
перевірок операторів, провайдерів з питань, порушених у розглянутих 
зверненнях громадян та споживачів послуг у сфері зв’язку та 
інформатизації;

3) веде діловодство відділу згідно з номенклатурою НКРЗІ та 
інструкцією з діловодства НКРЗІ, що включає: реєстрацію, 
оформлення та контроль за своєчасністю проходження документів, 
облік, формування справ, їхнє зберігання, підготовку документів для 
їхньої передачі в установленому порядку до архіву НКРЗІ;

4) за дорученням заступника директора департаменту -  
начальника відділу та в межах своєї компетенції бере участь у роботі 
Громадської приймальні НКРЗІ, що включає:

консультування громадян та споживачів послуг у сфері зв’язку та 
інформатизації у телефонному режимі та ведення обліково- 
реєстраційної документації;

приймання звернень, поданих до Громадської приймальні НКРЗІ 
громадянами та споживачами послуг у сфері зв’язку та інформатизації 
особисто;

5) виконує інші обов’язки, визначені законодавством України, 
наказами та дорученнями Голови НКРЗІ, керівника Апарату, 
доручення членів НКРЗІ, директора Департаменту, заступника 
директора департаменту -  начальника відділу

Умови оплати • посадовий оклад -  5 810 грн;



праці • надбавка де посадового окладу за ранг державного службовця 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 
№ 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
• інші надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до 
статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про 
строковість чи 
безстроковість 
призначення на 
посаду

етрокове призначення на посаду (заміщення поеади державної 
служби на період відсутності державного службовця, за яким ця 
посада зберігається на час його перебування у відпустці по догляду 
за дитиною)

Перелік 
інформації, 
необхідної для 
участі в конкурсі, 
та строк її подання

• заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів 
щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
25.03.2016 № 246, (із змінами) (далі -  Порядок);
• резюме за формою згідно з додатком 2 і до Порядку, в якому 
обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує 
громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти; 
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою; 
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за 
наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

• заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються 
заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 
Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на 
проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно 
неї відповідно до зазначеного Закону.

Строк подання інформації до 18 год. 00 хв. 08 грудня 2019 року. 
Інформація, необхідна для участі в конкурсі, подається через Єдиний 
портал вакансій державної служби НАДС, чи особисто або поштою 
за адресою: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001

Додаткові
(необов’язкові)
документи

заява щодо забезпечення розумного пристосування за формою 
згідно з додатком 3 до Порядку

Місце, час і д а т
початку
проведення
оцінювання
кандидатів

Місце, час і дата початку проведення:
тестування на знання законодавства -  м. Київ, вул. Прорізна, 15,
II поверх, 16 грудня 2019 року, початок о 10:00;
співбесіди -  м. Київ, вул. Солом’янська, 3, кім. 103, 
18 грудня 2019 року, початок о 10:00

Прізвище, ім’я та 
по батькові, номер 
телефону та адреса 
електронної пошти 
особи, яка надає 
додаткову 
інформацію з 
питань проведення

Базан Інна Г ригоріївна,
044-202-00-37, e-mail: i.bazan@nkrzi.gov.ua

mailto:i.bazan@nkrzi.gov.ua


Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта вища освіта освітнього ступеня не нижче бакалавра у галузі знань 

електроніка та телекомунікації або інформаційні технології або 
управління та адміністрування, або соціальні та поведінкові науки, 
або освіта/педагогіка, або право, або публічне управління та 
адміністрування

2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння

державною
мовою

вільно

Вимоги до компетентності

Вимога ТГгг\/ггтглиє* цтм тгаїтттті VV/ HillV/liWi* Ні DIliUV/і іі.

1 Необхідні ділові 
якості

• вміння працювати з інформацією;
• здатність працювати в декількох проектах одночасно;
• орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
• вміння надавати зворотній зв'язок;
• вміння працювати в команді

2 Необхідні
особистісні
якості

• відповідальність;
• системність і самостійність в роботі;
• уважність до деталей;
• вміння працювати в стресових ситуаціях

3 Уміння
працювати з 
комп’ютером

• впевнений користувач Microsoft Office, зокрема Microsoft Excel, 
вміння використовувати комп’ютерне обладнання та офісну техніку

Професійні знання

Вимога Компоненти вимоги

1 Знання
законодавства

• Конституції України;
• Закону У країни «Про державну службу»;
• Закону України «Про запобігання корупції»

2 Знання
спеціального
законодавства,
що пов’язане із
завданнями та
змістом роботи
державного
службовця
ВІДПОВІДНО до
посадової
інструкції

• пунктів 1, 2 Указу Президента України від 07.02.2008 № 
109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 
гарантування конституційного права на звернення до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування";
• законів України "Про звернення громадян", "Про 
телекомунікації" (в частині повноважень НКРЗІ щодо захисту прав 
споживачів);
• Порядку взаємодії органів виконавчої влади, Секретаріату 
Кабінету Міністрів України та державної установи “Урядовий 
контактний центр” із забезпечення оперативного реагування на 
звернення, які надходять на урядову “гарячу лінію”, Єдиний веб- 
портал органів виконавчої влади та Урядову телефонну довідку, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
12.08.2009 № 898;
• Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах 
державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян,



на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм 
власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348

Начальник Управління персоналу



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ керівника Апарату 

.2019 №

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду

провідного спеціаліста відділу правового забезпечення регуляторної діяльності 
Департаменту правового забезпечення Національної комісії, що здійснює державне 

________________ регулювання у сфері зв’язку та інформатизації________________
Загальні умови

Посадові
обов'язки

1)за дорученням заступника директора департаменту - 
начальника відділу правового забезпечення регуляторної діяльності 
(далі -  відділ) Департаменту правового забезпечення (далі -  
Департамент):

-  надає самостійним структурним підрозділам НКРЗІ юридичну 
допомогу у підготовці документів на виконання Закону України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності»;

-  опрацьовує підготовлені самостійними структурними 
підрозділами НКРЗІ проекти рішень НКРЗІ щодо ведення Реєстру 
операторів, провайдерів телекомунікацій, ведення Реєстру 
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що 
можуть застосовуватись на території України у смугах радіочастот 
загального користування, розгляду заяв операторів щодо номерного 
ресурсу, розгляду заяв суб’єктів господарювання щодо 
ліцензування;

-  готує проекти звітів стосовно виконання плану діяльності з 
підготовки проектів регуляторних актів на відповідний рік та подає 
їх на розгляд заступнику директора департаменту - начальнику 
відділу;

-  бере участь відповідно до компетенції відділу у розгляді 
листів, звернень державних органів, народних депутатів України, 
підприємств, установ, організацій всіх форм власності і в 
установленому порядку готує проекти відповідей на них;

-  бере участь у розробленні проектів нормативно-правових 
актів з питань, що належать до компетенції НКРЗІ;

-  готує проекти рішень НКРЗІ щодо внесення змін до плану 
діяльності з підготовки регуляторних актів на відповідний рік на 
підставі пропозицій самостійних структурних підрозділів НКРЗІ за 
формою, встановленою Департаментом;

-  безпосередньо проводить юридичну та антидискримінаційну 
експертизи проектів нормативно-правових актів, підготовлених 
самостійними структурними підрозділами НКРЗІ, з питань 
пов’язаних із правовим забезпеченням виконання повноважень 
НКРЗІ як органу ліцензування, дозвільного органу та регуляторного 
органу у сфері зв’язку та інформатизації;

-  розглядає проекти нормативно-правових актів, які надходять



на погодження до НКРЗІ, та в установленому порядку забезпечує 
підготовку проектів рішень НКРЗІ разом із проектом відповіді за 
результатами розгляду;

-  перевіряє на відповідність законодавству міжнародним 
договорам України проекти рішень НКРЗІ, проекти наказів, 
розпоряджень та інших актів, що подаються на підпис Голові 
НКРЗІ та керівнику Апарату, з питань, пов’язаних із правовим 
забезпеченням виконання повноважень НКРЗІ та подає їх на 
візування заступнику директора департаменту -  начальнику 
відділу;

-  бере участь у розгляді та підготовці пропозицій до відповідей 
на звернення громадян та споживачів телекомунікаційних послуг, 
користувачів радіочастотного ресурсу України та послуг поштового 
зв’язку з питань, що належать до компетенції відділу;

-  проводить моніторинг актуальності інформації, розміщеної на 
офіційному вебсайті НКРЗІ у рубриках, відповідальність за 
наповнення яких закріплена за Департаментом, та забезпечує 
своєчасність, автентичність і повноту подання за підписом 
заступника директора департаменту -  начальника відділу 
інформаційних матеріалів до Департаменту забезпечення діяльності 
для розміщення їх на офіційному вебсайті НКРЗІ;

2) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових 
знань працівників НКРЗІ, роз’яснює в межах компетенції відділу 
застосування законодавства, надає правові консультації з питань, 
що належать до компетенції НКРЗІ;

3) інформує заступника директора департаменту -  начальника 
відділу у разі покладання на нього виконання роботи, що не 
належить до функцій відділу чи виходять за їх межі, а також у 
випадках, коли самостійні структурні підрозділи або посадові особи 
не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення 
завдань, покладених на відділ;

4) виконує інші обов’язки, визначені законодавством України, 
а також доручення директора Департаменту, заступника директора 
департаменту -  начальника відділу

Умови оплати 
праці

• посадовий оклад -  6310 грн;
• надбавка до посадового окладу за ранг державного 
службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних 
органів»;
• інші надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до 
статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про 
строковість чи 
безстроковість 
призначення на 
посаду

безстрокове призначення на посаду

Перелік • заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів



інформації, 
необхідної для 
участі в конкурсі, 
та строк її подання

щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, 
затвердженого постановою Кабінету' Міністрів України від 
25.03.2016 № 246, (із змінами) (далі -  Порядок);
• резюме за формою згідно з додатком 2 і до Порядку, в якому 
обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує 
громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти; 
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою; 
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за 
наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

• заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються 
заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 
Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на 
проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно 
неї відповідно до зазначеного Закону.
Строк подання інформації до 18 год. 00 хв. 08 грудня 2019 року. 
Інформація, необхідна для участі в конкурсі, подається через 
Єдиний портал вакансій державної служби НАДС, чи особисто або 
поштою за адресою: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001

Додаткові
(необов’язкові)
документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за 
формою згідно з додатком 3 до Порядку

Місце, час і дата
початку
проведення
оцінювання
кандидатів

Місце, час і дата початку проведення:
тестування на знання законодавства -  м. Київ, вул. Прорізна, 15,
II поверх, 16 грудня 2019 року, початок о 10:00;
співбесіди -  м. Київ, вул. Солом’янська, 3, кім. 103,
18 грудня 2019 року, початок о 10:00

Прізвище, ім’я та 
по батькові, номер 
телефону та адреса 
електронної пошти 
особи, яка надає 
додаткову 
інформацію з 
питань проведення 
конкурсу

Базан Інна Г ригоріївна,
044-202-00-37, e-mail: i.bazan@nkrzi.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта вища освіта освітнього ступеня не нижче бакалавра у галузі знань 

право або за спеціальністю міжнародне право
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння

державною
мовою

вільно

Вимоги до компетентності

Вимога Компоненти вимоги

1 Необхідні ділові • орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

mailto:i.bazan@nkrzi.gov.ua


• вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;
• уміння працювати в команді;
• вміння ефективної комунікації;
• здатність сприймати зміни

2 Необхідні
особистісні
якості

• ініціативність;
• дисциплінованість;
• відповідальність

3 Уміння
працювати з 
комп’ютером

• впевнений користувач Microsoft Office, Internet, інформаційно- 
правової системи Ліга:Закон
• вміння використовувати комп’ютерне обладнання та офісну 
техніку

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

1 Знання
законодавства

• Конституції України;
• Закону України «Про державну службу»;
• Закону України «Про запобігання корупції»

2 Знання
спеціального
законодавства,
що пов’язане із
завданнями та
змістом роботи
державного
службовця
відповідно до
посадової
інструкції

• законів України «Про телекомунікації», «Про радіочастотний 
ресурс України», «Про поштовий зв’язок» (в частині, що 
стосується повноважень НКРЗІ), «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Начальник Управління персоналу Олена І1ІАПРАН



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ керівника Апарату 

,2019 Ш

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду

провідного спеціаліста відділу судової роботи Департаменту правового забезпечення 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сфері зв’язку та інформатизації

Загальні умови

Посадові
обов’язки

• за дорученням начальника відділу судової роботи 
Департаменту правового забезпечення (далі -  відділ) здійснює 
представництво інтересів НКРЗІ шляхом участі у судових 
засіданнях, інших юрисдикційних органах, а також в державних 
органах та органах місцевого самоврядування, у відносинах з 
підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності;
• за дорученням начальника відділу бере участь у підготовці 
проектів відповідей на претензії, відзивів на позовні заяви та 
заперечень проти адміністративних позовів, проектів позовних 
заяв, інших процесуальних документів;
• за дорученням начальника відділу розглядає у межах своєї 
компетенції листи, звернення державних органів, народних 
депутатів, підприємств, установ і організацій всіх форм власності, 
звернення громадян та споживачів телекомунікаційних послуг, в 
установленому порядку готує проекти відповідей на них;
• виконує інші обов’язки, визначені законодавством України, 
доручення директора Департаменту, начальника Відділу

Умови оплати 
праці

• посадовий оклад -  6310 грн;
• надбавка до посадового окладу за ранг державного 
службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати прані працівників державних 
органів»;
• інші надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до 
статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про 
строковість чи 
безстроковість 
ппизначення наг
посаду

строкове призначення на посаду (заміщення посади державної 
служби на період відсутності державного службовця, за яким ця 
посада зберігається на час його перебування у відпустці по догляду 
за дитиною)

Перелік 
інформації, 
необхідної для 
участі в конкурсі, 
та строк її подання

• заява про участь v конкурсі із зазначенням основних мотивів 
щодо зайняття посади за Формою згідно з додатком 2 до Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
25.03.2016 № 246, (із змінами) (далі -  Порядок);
• резюме за формою згідно з додатком 2 і до Порядку, в якому 
обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує 
громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти; 
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;



відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за 
наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

• заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються 
заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 
Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на 
проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно 
неї відповідно до зазначеного Закону.
Строк подання інформації до 18 год. 00 хв. 08 грудня 2019 року. 
Інформація, необхідна для участі в конкурсі, подається через 
Єдиний портал вакансій державної служби НАДС, чи особисто або 
поштою за адресою: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001

Додаткові
(необов’язкові)
документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за 
формою згідно з додатком 3 до Порядку'

Місце, час і дата
початку
проведення
оцінювання
кандидатів

Місце, час і дата початку проведення:
тестування на знання законодавства -  м. Київ, вул. Прорізна, 15,
II поверх, 16 грудня 2019 року, початок о 10:00;
співбесіди -  м. Київ, вул. Солом’янська, 3, кім. 103,
18 грудня 2019 року, початок о 10:00

Прізвище, ім’я та 
по батькові, номер 
телефону та адреса 
електронної пошти 
особи, яка надає 
додаткову 
інформацію з 
питань проведення 
конкурсу

Базан Інна Григоріївна,
044-202-00-37, e-mail: i.bazan@nkrzi.goy.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта вища освіта освітнього ступеня не нижче бакалавра у галузі знань 

право або за спеціальністю міжнародне право
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння

державною
мовою

вільно

Вимоги до компетентності

Вимога Компоненти вимоги

1 Необхідні ділові 
якості

• здатність концентруватись на деталях;
• аналітичні здібності;
• уміння працювати в команді

2 Необхідні
особистіші
якості

• дисциплінованість;
• відповідальність;
• комунікабельність

3 Уміння
працювати з 
комп’ютером

• впевнений користувач Microsoft Office, Internet, інформаційно- 
правової системи Ліга: Закон

Професійні знання

mailto:i.bazan@nkrzi.goy.ua


Вимога Компоненти вимоги

1 Знання
законодавства

•  Конституції України;
• Закону України «Про державну службу»;
• Закону України «Про запобігання корупції»

2 Знання
спеціального
законодавства,
що пов’язане із
завданнями та
змістом роботи
державного
службовця
відповідно до
посадової
Інструкції

• Кодексу адміністративного судочинства України, 
Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 
процесуального кодексу України, законів України «Про 
телекомунікації», «Про радіочастотний ресурс України»

Начальник Управління персоналу
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