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

КЕРІВНИК АПАРАТУ 
НАКАЗ

м. Київ № _______________

Про оголошення конкурсу на зайняття 
вакантних 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 вакантних посад державної 

служби НКРЗІ:
провідного спеціаліста відділу телекомунікаційних мереж 

Департаменту зв’язку;
провідного спеціаліста відділу контролю якості послуг управління 

контролю якості послуг Департаменту державного нагляду;
провідного спеціаліста відділу по роботі із споживачами та 

зверненнями громадян Департаменту державного нагляду;
провідного спеціаліста відділу судової роботи Департаменту 

правового забезпечення;
заступника начальника відділу організаційного забезпечення та 

комунікацій Департаменту забезпечення діяльності;
головного спеціаліста відділу розвитку інфраструктури НКРЗІ 

Департаменту забезпечення діяльності;
головного спеціаліста відділу добору та розвитку персоналу 

Управління персоналу;
спеціаліста відділу кадрової роботи Управління персоналу.

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 провідного спеціаліста 
відділу контролю якості послуг управління контролю якості послуг 
Департаменту державного нагляду Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації;



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

умови проведення конкурсу на посаду заступника начальника 
відділу організаційного забезпечення та комунікацій Департаменту 
забезпечення діяльності Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації;

умови проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу 
розвитку інфраструктури НКРЗІ Департаменту забезпечення діяльності 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації;

умови проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу 
добору та розвитку персоналу Управління персоналу Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації;

умови проведення конкурсу на посаду спеціаліста відділу кадрової 
роботи Управління персоналу 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 надіслати його в електронній формі Національному агентству 
України з питань державної служби;

враховуючи пункт 1 цього наказу, підготувати та надати, не пізніше 
наступного робочого дня з дня повідомлення Національним агентством 
України з питань державної служби про оприлюднення ним цього наказу, 
Департаменту забезпечення діяльності інформацію про оголошення конкурсу 
на зайняття вакантних посад державної служби НКРЗІ для оприлюднення на 
офіційному веб-сайті НКРЗІ.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Керівник Апарату Григорій КОТЕНОК



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ керівника Апарату 

. .2019 № /н

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 
телекомунікацій;

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;
• надбавки, виплати та премії відповідно до статті 52 Закону 
України «Про державну службу»;
• 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»

Інформація про 
строковість чи 
безстроковість 
призначення на 
посаду

безстрокове призначення на посаду

Перелік 
документів, 
необхідних для 
участі в конкурсі, 
та строк їх подання

• копія паспорта громадянина України;
• письмова заява про участь v конкурсі із зазначенням основних 

мотивів для 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), до якої додається 
резюме у довільній формі;

• письмова заява, в якій особа повідомляє про те, 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 оприлюднення відомостей 
стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

• копія (копії) документа (документів) про освіту;
• оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння 

державною мовою;



• заповнена особова картка встановленого зразка;
• декларація особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у 
вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на 
офіційному веб-сайті НАЗК).

Кінцевий термін подання документів і 5  2019 року 
18 год. 00 хв. за адресою НКРЗІ: 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 
перевірки 
володіння 
іноземною мовою, 
яка є однією з 
офіційних мов 
Ради Європи 
/тестування

Місце, час і дата початку проведення тестування 
м. Київ, вул. Солом’янська, 3, кім. 103 $4  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.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта вища освіта освітнього ступеня не нижче бакалавра, молодшого 

бака тавра 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

• вміння використовувати комп’ютерне обладнання та офісну 
техніку;

mailto:i.bazan@nkrzi.gov.ua


комп’ютером • впевнений користувач Microsoft Office, мережі Інтернет

Професійні знання

Вимога Компоненти вимоги

1 Знання
законодавства

Знання:
• 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 і  

Указом Президента України від 23.11.2011 № 1067/2011

В.о. начальника Управління персоналу Віталія УДАЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ керівника Апарату 

.2019 № /н

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду

провідного спеціаліста відділу контролю якості послуг управління контролю якості послуг 
Департаменту державного нагляду Національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері зв’язку та інформатизації

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) за дорученням начальника відділу контролю якості послуг 
управління контролю якості послуг Департаменту державного 
нагляду (далі -  відділ) та у межах своєї компетенції:

бере участь в реалізації державної політики з питань 
державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації та 
розвитку інформаційного суспільства, користування радіочастотним 
ресурсом України та надання послуг поштового зв’язку (далі -  сфера 
зв’язку та інформатизації) щодо контролю якості 
телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв’язку, що 
включає надання начальнику управління контролю якості послуг 
(далі -  начальник управління) пропозицій:
до проектів нормативно-правових актів, що визначають 
організаційно-правові засади контролю якості телекомунікаційних 
послуг та послуг поштового зв’язку, які надаються операторами, 
провайдерами телекомунікацій на ринку телекомунікацій та 
операторами поштового зв’язку;
щодо визначення рівнів показників якості послуг зв’язку за 
результатами контролю якості послуг та доведення їх до споживачів 
(за необхідності);
до переліку показників якості послуг зв’язку, рівні яких підлягають 
обов’язковому оприлюдненню відповідно до нормативно-правових 
актів центрального органу виконавчої влади в галузі зв’язку, якими 
встановлені граничні (нормовані) рівні показників якості послуг;

бере участь у проведенні заходів по запобіганню 
правопорушенням у сферах телекомунікацій, користування 
радіочастотним ресурсом України та поштового зв’язку, що 
включає:
надання пропозицій до розгляду начальником управління щодо 
внесення змін до нормативно-правових актів, спрямованих на 
запобігання правопорушенням у сферах телекомунікацій, 
користування радіочастотним ресурсом України та поштового 
зв’язку в частині якості телекомунікаційних послуг та послуг 
поштового зв’язку;
підготовку інформації, спрямованої на запобігання 
правопорушенням у сферах телекомунікацій, користування 
радіочастотним ресурсом України та поштового зв’язку, для 
розміщення на офіційному веб-сайті НКРЗІ;

готує матеріали для наповнення у встановленому порядку 
офіційного веб-сайту НКРЗІ з питань, що входять до компетенції 
відділу;

2) на підставі рішень НКРЗІ та відповідних доручень, виданих на



їх підставі, та у встановленому порядку здійснює контроль за якістю 
телекомунікаційних послуг, задоволенням попиту споживачів, що 
включає:

розгляд звернень громадян та споживачів послуг у сфері 
зв’язку та інформатизації, підготовку проектів відповідей за 
результатами їх розгляду та внесення пропозицій начальнику відділу 
щодо прийняття рішень з питань, що витікають із основних завдань 
відділу;

підготовку запитів до операторів, провайдерів за зверненнями 
споживачів послуг (фізичні та юридичні особи). Аналіз відповідей 
операторів, провайдерів на запити НКРЗІ та підготовку, у разі 
необхідності, повторних запитів;

аналіз інформації з відкритих джерел щодо якості 
телекомунікаційних послуг, а також задоволення попиту 
споживачів;

контроль за додержанням операторами, провайдерами 
телекомунікацій встановлених рівнів показників якості 
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних послуг, а 
операторами поштового зв’язку -  встановлених рівнів показників 
якості послуг поштового зв’язку;

контроль за додержанням операторами поштового зв’язку 
вимог нормативно-правових актів та нормативних документів щодо 
застосування засобів поштового зв’язку;

3) на підставі рішень НКРЗІ та відповідних доручень, виданих на 
їх підставі, та у встановленому порядку бере участь у проведенні 
перевірок за дотриманням законодавства у сфері зв’язку та 
інформатизації;

4) видає в установленому порядку та в межах своїх повноважень 
суб’єктам ринку телекомунікацій, користувачам радіочастотного 
ресурсу України, операторам поштового зв’язку обов’язкові для 
виконання приписи щодо усунення порушень нормативно-правових 
актів;

5) складає, відповідно до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, протоколи про адміністративні правопорушення за 
порушення законодавства про телекомунікації, радіочастотний 
ресурс України та поштовий зв’язок;

6) застосовує в установленому законодавством порядку 
адміністративні стягнення до суб’єктів ринку телекомунікацій та 
послуг поштового зв’язку, а також до осіб, винних у порушенні 
законодавства про радіочастотний ресурс України;

7) обробляє, аналізує та систематизує відомості щодо контролю 
якості телекомунікаційних послуг у ході здійснення ним заходів 
державного нагляду (контролю);

8) виконує інші обов’язки, визначені законодавством України, 
наказами та дорученнями Голови НКРЗІ, керівника Апарату, 
доручення директора Департаменту, начальника управління та 
начальника відділу

Умови оплати 
праці

• посадовий оклад -  6310 грн;
• надбавки, виплати та премії відповідно до статті 52 Закону 
України «Про державну службу»;
• 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»
Інформація про 
строковість чи 
безстроковість 
призначення на 
посаду

безстрокове призначення на посаду

1
• копія паспорта громадянина України;
• письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням 
основних мотивів для 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), до якої 
додається резюме у довільній формі;
• письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не 
застосовуються заборони, визначені частиною третьою або

Перелік 
документів, 
необхідних для 
участі в конкурсі, 
та строк їх подання

четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає 
згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей 
стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
• копія (копії) документа (документів) про освіту;
• оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння 
державною мовою;
• заповнена особова картка встановленого зразка;
• декларація особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається 
у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на 
офіційному веб-сайті НАЗК).

Кінцевий термін подання документів /<? 2019 року 
18 год. 00 хв. за адресою НКРЗІ: вул. Хрещаїик, 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 
перевірки 
володіння 
іноземною мовою, 
яка є однією з 
офіційних мов 
Ради Європи 
/тестування

Місце, час і дата початку проведення тестування 
м. Київ, вул. Солом’янська. 3, кім. 103 с£/ zSLfLft+tcS 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 Григоріївна,
044-202-00-37, e-mail: i.bazan@nkrzi.gov.ua

mailto:i.bazan@nkrzi.gov.ua


конкурсу
Кваліфікаційні вимоги

1 Освіта вища освіта освітнього ступеня не нижче бакалавра, молодшого 
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

• орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
• вміння вирішувати комплексні завдання;
• вміння працювати в команді;
• здатність приймати зміни та змінюватись

2 Необхідні
особистісні
якості

• відповідальність;
• орієнтація на саморозвиток;
• вміння працювати в стресових ситуаціях

3 Уміння
працювати з 
комп’ютером

• впевнений користувач Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), 
мережі Інтернет (пошукових систем);
• вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне 
забезпечення, використовувати 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» (в частині здійснення 
державного нагляду за ринком телекомунікацій та надання 
телекомунікаційних послуг), «Про радіочастотний ресурс України» 
(в частині державного нагляду за користуванням радіочастотним 
ресурсом України), «Про поштовий зв’язок» (в частині здійснення 
державного нагляду), «Про звернення громадян» (в частині порядку 
розгляду звернень громадян), «Про телебачення і радіомовлення» (в; 
частині користування радіочастотним ресурсом України);
• Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 
№ 295;
• Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших 
центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 
(в частині вимог до підготовки службових документів)

В.о. начальника Управління персоналу Віталія УДАЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ керівника Апарату 

. .2019 № /н

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду

провідного 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 (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 заступником директора департаменту -  
начальником 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 окреме діловодство за зверненнями громадян та 
споживачів послуг у сфері зв’язку та інформатизації у частині 
реєстрації вихідних документів, а саме:

реєструє вихідні документи за зверненнями громадян та 
споживачів послуг у сфері зв’язку та інформатизації;
-  комплектує справи вихідними документами та вносить 
відомості щодо них до реєстраційно-контрольної картки в процесі 
розгляду та після його завершення;
-  контролює своєчасність проходження документів за 
зверненнями громадян та споживачів послуг у сфері зв’язку та 
інформатизації та терміни розгляду звернень;

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;
-  бере участь в організації особистого прийому громадян, 
споживачів послуг зв’язку та інформатизації Головою НКРЗІ, 
членами НКРЗІ;
-  готує у межах своєї компетенції матеріали до щорічного звіту 
НКРЗІ щодо роботи із споживачами та зверненнями громадян та 
надає їх для узагальнення заступнику начальника відділу;
-  бере участь у співпраці НКРЗІ з організаціями, які 
представляють інтереси споживачів, готує в установленому законом 
порядку для таких організацій та споживачів необхідну інформацію 
про діяльність операторів, провайдерів;

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

Умови оплати 
праці

• посадовий оклад -  6310 грн;
• надбавки, виплати та премії відповідно до статті 52 Закону 
України «Про державну службу»;
• 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»

Інформація про 
строковість чи 
безстроковість 
призначення на 
посаду

безстрокове призначення на посаду

Перелік 
документів, 
необхідних для 
участі в конкурсі, 
та строк їх подання

• копія паспорта громадянина України;
• письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням 
основних мотивів для 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), до якої 
додається резюме у довільній формі;
• письмова заява, в якій особа повідомляє про те, 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 оприлюднення відомостей 
стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
• копія (копії) документа (документів) про освіту;
• оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння 
державною мовою;
• заповнена особова картка встановленого зразка;
• декларація особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається 
у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на 
офіційному веб-сайті НАЗК).



Кінцевий термін подання документів /б ~  2019 року 
18 год. 00 хв. за адресою НКРЗІ: 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 
перевірки 
володіння 
іноземною мовою, 
яка є однією з 
офіційних мов 
Ради Європи 
/тестування

Місце, час і дата початку проведення тестування 
м. Київ, вул. Солом’янська, 3, кім. 103 S~f ОЛАЛХЛ? 2019 року, 
початок о 10:00

і
1

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.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта вища освіта освітнього ступеня не нижче бакалавра, молодшого 

бакалавра у галузі знань електроніка та телекомунікації або j 
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 Компоненти вимоги

1

і1

Необхідні ділові 
якості

• вміння працювати з інформацією;
• здатність працювати в декількох проектах одночасно;
• орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
• вміння вирішувати комплексні завдання;
• вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;
• вміння надавати зворотній зв’язок;
• вміння працювати в команді

1
2 Н еобхідні

особистісні
якості

• відповідальність;
• системність і самостійність в роботі;
• уважність до деталей;
• наполегливість;

mailto:i.bazan@nkrzi.gov.ua


• креативність та ініціативність;
• 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 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

• пункту 1 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), «Про поштовий зв’язок» (в частині повноважень 
НКРЗІ);
• 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;
• Правил організації діловодства та архівного зберігання 
документів у державних органах, органах місцевого 
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, 
затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 
№1000/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
22.06.2015 за № 736/27181 (в частині вимог до підготовки 
службових документів)

Начальник Управління персоналу Олена ШАПРАН



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ керівника Апарату
___ .___ .2019 № ___/н

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 відділі 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;
• надбавки, виплати та премії відповідно до статті 52 Закону 
України «Про державну службу»;
• 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»

Інформація про 
строковість чи 
безстроковість 
призначення на 
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 документів, 
необхідних для участі 
в конкурсі, та строк їх 
подання

• копія паспорта громадянина України;
• письмова заява про участь v конкурсі із зазначенням 
основних мотивів для 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), до якої додається резюме у довільній формі;
• письмова заява, в якій особа повідомляє про те. 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 оприлюднення 
відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
• копія (копії) документа (документів) про освіту;
• оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння 
державною мовою;
• заповнена особова картка встановленого зразка;
• декларація особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, за минулий рік 
(надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої 
декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Кінцевий термін подання документів / 0  20 року 
/<f год.аохв. за адресою НКРЗІ: 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 
перевірки володіння 
іноземною мовою, яка 
є однією з офіційних 
мов Ради Європи 
/тестування

Місце, час і дата початку проведення тестування 
м. Київ, вул. Солом’янська, 3, кім. 103 см 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: і.bazam®,nkrzi.aov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта вища освіта освітнього ступеня не нижче бакалавра, молодшого 

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 працю вати в команді

2 Необхідні 
особистісні якості

• дисциплінованість;
• відповідальність;
• комунікабельність



3 Уміння працювати 
комп'ютером

• впевнений користувач Microsoft Office, Internet, 
інформаційно-правової системи ЛігаїЗакон

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

• Кодексу адміністративного судочинства України, 
Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 
процесуального кодексу України, законів України «Про 
телекомунікації», «Про радіочастотний ресурс України», «Про 
поштовий зв’язок» (в частині, що стосується повноважень 
НКРЗІ), «Про виконавче провадження»

1

Начальник Управління персоналу Олена ШАГІРАН



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ керівника Апарату

. .2019 № /н

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду

заступника начальника відділу організаційного забезпечення та комунікацій 
Департаменту забезпечення діяльності Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) Оприлюднює шляхом розміщення на офіційному веб-сайті 
НКРЗІ порядок денний засідання НКРЗІ невідкладно після 
затвердження Головою НКРЗІ, але не пізніше ніж за три робочі дні 
до дня проведення засідання.
2) Збирає, аналізує, обробляє і оперативно надає інформацію про 
діяльність НКРЗІ у повному обсязі ЗМІ, крім випадків, 
передбачених Законом України «Про державну таємницю», та з 
урахуванням вимог Закону України «Про інформацію».
3) Здійснює заходи щодо:
-  налагодження діалогу з громадськістю та створенім умов для 
участі громадян у процесі формування та реалізації державної 
політики з питань державного регулювання у сфері 
телекомунікацій, інформатизації та розвитку інформаційного 
суспільства, користування радіочастотним ресурсом, надання 
послуг поштового зв’язку (за дорученням начальника відділу 
організаційного забезпечення та комунікацій Департаменту 
забезпечення діяльності (далі -  начальник відділу));

інформування громадськості та ЗМІ про діяльність НКРЗІ, 
прийняті рішення НКРЗІ, про результати роботи НКРЗІ, зокрема:

публікує на офіційному веб-сайті НКРЗІ річні звіти про роботу 
НКРЗІ;

оприлюднює з урахуванням вимог Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» рішення НКРЗІ, які відповідно до закону є 
регуляторними актами (крім рішень щодо встановлення тарифів);

розміщує і постійно оновлює інформацію відповідно до вимог 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі -  Закон) 
на офіційному веб-сайті НКРЗІ (публічну інформацію, набори 
даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, 
іншу інформацію відповідно до Регламенту НКРЗІ тощо).
4) Укладає матеріали для видання офіційного друкованого 
бюлетеня НКРЗІ і публікації в ньому та оприлюднення в ЗМІ 
нормативно-правових актів, відомостей, передбачених 
законодавством України, та іншої інформації з питань діяльності 
НКРЗІ, зокрема, публікації у ньому не менше одного разу на рік 
каталогу пропозицій операторів телекомунікацій щодо 
взаємоз’єднання з їх телекомунікаційними мережами та 
щоквартально -  переліку договорів, укладених між операторами 
телекомунікацій щодо взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж.
5) Проводить моніторинг повідомлень у ЗМІ та мережі Інтернет



стосовно діяльності НКРЗІ та здійснює заходи щодо реагування на 
критичні зауваження.
6) Готує звіти, передбачені Законом, в тому числі щодо 
задоволення запитів на інформацію.
7) Здійснює інформаційне супроводження офіційного веб-сайту 
НКРЗІ та його безпосереднє інформаційне наповнення українською 
мовою, а також за потреби -  англійською/російською мовою, 
забезпечує його цілісність та відповідність вимогам законодавства 
щодо необхідності оприлюднення інформації у встановленому 
порядку.
8) За дорученням начальника відділу:

розглядає запити на публічну інформацію, що надходять до 
НКРЗІ відповідно до Закону, здійснює їх опрацювання, 
систематизацію та аналіз, надає консультації під час оформлення 
запитів;

бере участь у розробленні Регламенту НКРЗІ та змін до нього;
-  бере участь у розробленні проекту Положення про відділ та 
посадових інструкцій працівників Відділу;
-  готує пропозиції до квартальних планів роботи Департаменту 
та інформацію для підготовки відповідної звітності в межах 
компетентності відділу;
9) Виконує інші обов’язки,визначені законодавством України, а 
також доручення начальника відділу

Умови оплати 
праці

• посадовий оклад -  8990 грн;
• надбавки, виплати та премії відповідно до статті 52 Закону 
України «Про державну службу»;
• 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»

Інформація про 
строковість чи 
безстроковість 
призначення на 
посаду

безстрокове призначення на посаду

Перелік 
документів, 
необхідних для 
участі в конкурсі, 
та строк їх подання

• копія паспорта громадянина України;
• письмова заява про участь v к о н к у р с і  і з  зазначенням 
основних мотивів для 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), до якої 
додається резюме у довільній формі;
• письмова заява, в якій особа повідомляє про те. 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 оприлюднення відомостей 
стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
• копія (копії) документа (документів) про освіту;
• оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння 
державною мовою;
• заповнена особова картка встановленого зразка:



• декларація особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається 
у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на 
офіційному веб-сайті НАЗК).
• заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на 
утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму 
відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення 
виконавчого документа до примусового виконання за формою 
згідно з додатком 2 і до Порядку.

Кінцевий термін подання документів /Ь  2019 року 
18 год. 00 хв. за адресою НКРЗІ: 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 
перевірки 
володіння 
іноземною мовою, 
яка є однією з 
офіційних мов 
Ради Європи 
/тестування

Місце, час і дата початку проведення тестування 
м. Київ, вул. Солом’янська, 3, кім. 103 oU  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 

соціальні та поведінкові науки або журналістика або публічне 
управління та адміністрування або за спеціальністю міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

2 Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В», 
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

• аналітичні здібності;
• навички управління;

mailto:i.bazan@nkrzi.gov.ua


• здатність концентруватись на деталях;
• організаторські здібності;
• уміння працювати в команді;
• вміння ефективної комунікації

2 Необхідні
особистісні
якості

• ініціативність;
• дисциплінованість;
• комунікабельність;
• відповідальність;
• орієнтація на саморозвиток

3 Уміння
працювати з 
комп’ютером

• Впевнений користувач Microsoft Office (Word, Excel), а також 
Adobe InDesign CC, Adobe Photoshop, мережі Інтернет

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 інформацію», «Про доступ до публічної 
інформації»;
• Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у 
формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 21.10.2015 № 835;
• Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про 
діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3;
• постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1302 
«Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у 
діяльності органів виконавчої влади»

Начальник Управління персоналу Олена ІПАПРАН



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ керівника Апарату
____ .___ .2019 № _____ /н

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду 

головного спеціаліста відділу розвитку інфраструктури НКР31 
Департаменту забезпечення діяльності Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) готує та подає на розгляд начальнику відділу розвитку 
інфраструктури НКРЗІ (далі - відділ) пропозиції щодо обліку, 
документування та автоматизації управлінських процесів НКРЗІ, за 
дорученням начальника відділу здійснює відповідну роботу;

2) виконує роботи з впровадження та застосування в НКРЗІ 
кваліфікованого електронного підпису;

3) організовує безперебійне виконання управлінських процесів в 
системі електронного документообігу в НКРЗІ;

4) супроводжує виконання робіт або надання послуг згідно з 
відповідними договорами (угодами);

5) у межах компетенції відділу за дорученням начальника відділу 
бере участь у підготовці:

проектів договорів (угод) відповідно до Положення про 
порядок ведення договірної роботи в НКРЗІ;

пропозицій до бюджетного запиту НКРЗІ щодо інформаційно- 
комунікаційного забезпечення функціонування НКРЗІ;

у встановленому порядку проектів рішень НКРЗІ, матеріалів 
для розгляду на засіданнях НКРЗІ;

6) надає консультативну та методичну допомогу самостійним 
структурним підрозділам НКРЗІ та посадовим особам, які не 
входять до складу самостійних структурних підрозділів НКРЗІ, з 
питань, що належать до його компетенції;

7) виконує інші обов'язки, передбачені законодавством України, а 
також накази і доручення Голови НКРЗІ, керівника Апарату, 
доручення начальника відділу

Умови оплати 
праці

• посадовий оклад -  8000 грн;
• надбавки, виплати та премії відповідно до статті 52 Закону 
України «Про державну службу»;
• 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»

Інформація про 
строковість чи 
безстроковість 
призначення на 
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 
документів, 
необхідних для 
участі в конкурсі, 
та строк їх подання

• копія паспорта громадянина України;
• письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням 
основних мотивів для 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), до якої 
додається резюме у довільній формі;
• письмова заява, в якій особа повідомляє про те, 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 оприлюднення відомостей 
стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
• копія (копії) документа (документів) про освіту;
• оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння 
державною мовою;
• заповнена особова картка встановленого зразка;
• декларація особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається 
у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на 
офіційному веб-сайті НАЗК).

Кінцевий термін подання документів ІЬ 2019 року 
18 год. 00 хв. за адресою НКРЗІ: вул. Хрещатиіс, 22, м. Київ, 01001

Додаткові
(необов'язкові)
документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за і  

формою згідно з додатком 3 до Порядку

Місце, час і дата 
початку 
проведення 
перевірки 
володіння 
іноземною мовою, 
яка є однією з 
офіційних мов 
Ради Європи 
/тестування

Місце, час і дата початку проведення тестування 
м. Київ, вул. Солом’янська, 3, кім. 103 2019 року, 
початок о 10:00

1

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

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

1
!
1
і

1
І

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта вища освіта освітнього ступеня не нижче бакалавра, молодшого 

бакалавра у галузі знань інформаційні технології або за і  

спеціальністю автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння

державною
мовою

вільно

Вимоги до компетентності

mailto:i.bazan@nkrzi.gov.ua


Вимога Компоненти вимоги

1 Необхідні ділові 
якості

• вміння ефективної координації з іншими;
• вміння працювати з великим обсягом інформації;
• вміння визначати пріоритети;
• стресостійкість

2 Необхідні
особистісні
якості

• відповідальність;
• ініціативність;
• уважність до деталей

3 Уміння
працювати з 
комп’ютером

впевнений користувач Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), 
мережі Інтернет;
навички адміністрування веб-сайтів на платформі WordPress. 
технічної підтримки користувацького програмного забезпечення

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 інформацію», «Про доступ до публічної 
інформації», «Про телекомунікації», «Про електронні довірчі 
послуги», «Про електронні документи та електронний 
документообіг», «Про захист інформації в інформаційно- 
телекомунікаційних системах», «Про Національну програму 
інформатизації»;
• постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі 
питання документування управлінської діяльності»;
• Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у 
формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 21.10.2015 № 835

В.о. начальника Управління персоналу Віталія УДАЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ керівника Апарату

. .2019 № /н

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду

головного спеціаліста відділу добору та розвитку персоналу Управління персоналу 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) опрацювання проектів положень про структурні підрозділи 
НКРЗІ та посадових інструкцій працівників НКРЗІ, участь у 
організації їхнього розроблення. Ознайомлення працівників із 
положеннями про структурні підрозділи та із посадовими 
інструкціями;
2) підготовка або опрацювання проектів наказів з питань оплати 
праці, облік виплат, встановлених відповідно до таких наказів;
3) участь у організації роботи щодо мотивації персоналу НКРЗІ;
4) підготовка в межах компетенції аналітичних матеріалів для 
здійснення аналітично-консультативного забезпечення роботи 
керівника Апарату з питань управління персоналом;
5) виконання іншої роботи, пов’язаної із застосуванням 
законодавства про працю та державну службу в межах своєї 
компетенції;
6) виконання інших обов’язків, визначених законодавством 
України, а також доручень начальника Управління персоналу, 
начальника відділу добору та розвитку персоналу Управління 
персоналу

Умови оплати 
праці

• посадовий оклад -  8000 грн;
• надбавки, виплати та премії відповідно до статті 52 Закону 
України «Про державну службу»;
• 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»

Інформація про 
строковість чи 
безстроковість 
призначення на 
посаду

безстрокове призначення на посаду

Перелік 
документів, 
необхідних для 
участі в конкурсі, 
та строк їх подання

• копія паспорта громадянина України;
• письмова заява пгю участь v конкурсі із зазначенням 
основних мотивів для 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), до якої 
додається резюме у довільній формі;
• письмова заява, в якій особа повідомляє про те. 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 оприлюднення відомостей 
стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;



• копія (копії) документа (документів) про освіту;
• оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння 
державною мовою;
• заповнена особова картка встановленого зразка;
• декларація особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається 
у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на 
офіційному веб-сайті НАЗК).

Кінцевий термін подання документів 15 серпня 2019 року 
18 год. 00 хв. за адресою НКР31: 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 
перевірки 
володіння 
іноземною мовою, 
яка є однією з 
офіційних мов 
Ради Європи 
/тестування

Місце, час і дата початку проведення тестування 
м. Київ, вул. Солом’янська, 3, кім. 103 21 серпня 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, молодшого 

бакалавра у галузі знань, управління та адміністрування або 
соціальні та поведінкові науки або публічне управління та 
адміністрування або право

2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння

державною
мовою

вільно

Вимоги до компетентності

Вимога Компоненти вимоги

1 Необхідні дідові 
якості

• вміння працювати з великими масивами інформації;
• орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
• вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;
• вміння ефективної комунікації

2 Необхідні • відповідальність;

mailto:i.bazan@nkrzi.gov.ua


особистісні
якості

• самоорганізація;
• здатність концентруватись на деталях;
• орієнтація на саморозвиток

3 Уміння
працювати з 
комп’ютером

• впевнений користувач Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), 
мережі Інтернет

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

• Положення про Національну комісію, що здійснює державне 
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого 
Указом Президента України від 23.11.2011 № 1067 (із змінами);
• постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 304 
«Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних 
працівників окремих державних органів, на яких не поширюється 
дія Закону України «Про державну службу»;
• постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 
«Питання оплати праці працівників державних органів»;
• Правил організації діловодства та архівного зберігання 
документів у державних органах, органах місцевого 
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, 
затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 
№ 1000/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
22.06.2015 за № 736/27181 та постанови Кабінету Міністрів України 
від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської 
діяльності» (в частині вимог до підготовки службових документів, 
зокрема щодо розробки та затвердження положень про підрозділи 
та посадових інструкцій)

Начальник Управління персоналу Олена ШАПРАН



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ керівника Апарату
____ .___ .2019 № ______ /н

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду 

спеціаліста відділу кадрової роботи Управління персоналу 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) за дорученнями начальника Управління персоналу 
(далі -  Управління), заступника начальника управління -  
начальника відділу кадрової роботи Управління персоналу 
(далі -  відділ):

готує перепустки для відвідувачів НКРЗІ з кадрових питань та 
заявки до Департаменту забезпечення діяльності на виготовлення 
службових посвідчень працівникам НКРЗІ;

здійснює розмноження документів (наказів, листів тощо); 
готує проекти заявок щодо забезпечення працівників 

Управління обладнаним робочим місцем, офісною технікою, 
засобами зв’язку, канцелярським приладдям (з урахуванням 
пропозицій працівників Управління);
2) готує та подає державним медичним закладам перелік 
працівників НКРЗІ, готує інформацію про зміни у переліку;
3) веде діловодство в Управлінні відповідно до номенклатури 
справ Управління та інструкції з діловодства НКРЗІ, а саме:

виконує функції «Асистента керівника самостійного 
структурного підрозділу НКРЗІ» в системі електронного 
документообігу НКРЗІ;

здійснює безпосередній контроль за виконанням документів 
працівниками Управління;

розробляє номенклатуру справ Управління; 
проводить щорічну експертизу цінностей документів, що 

зберігаються в Управлінні;
складає описи справ постійного, тривалого (понад 10 років) 

строків зберігання та готує пропозиції до акта про вилучення для 
знищення документів Управління;
4) готує заявки до Відділу документального забезпечення та 
Архіву щодо отримання бланків наказів Голови НКРЗІ та керівника 
Апарату, листів НКРЗІ, отримує їх, веде журнал обліку номерних 
бланків НКРЗІ, готує акти на знищення зіпсованих бланків, звіти 
про використання таких бланків;
5) щомісячно надає до Департаменту забезпечення діяльності 
інформацію щодо штатних працівників НКРЗІ для актуалізації 
довідника телефонів та оновлення відповідної інформації на 
офіційному вебсайті НКРЗІ;
6) бере участь у формуванні, веденні особових справ працівників 
НКРЗІ;
7) виконує інші обов’язки, визначені законодавством України, а 
також доручення начальника Управління та заступника начальника 
управління -  начальника відділу

Умови оплати 
праці

• посадовий оклад -  5 810 грн;
• надбавки, виплати та премії відповідно до статті 52 Закону 
України «Про державну службу»;



• 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»

Інформація про 
строковість чи 
безстроковість 
призначення на 
посаду

безстрокове призначення на посаду

Перелік 
документів, 
необхідних для 
участі в конкурсі, 
та строк їх подання

• копія паспорта громадянина України;
• письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням 
основних мотивів для 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), до якої 
додається резюме у довільній формі;
• письмова заява, в якій особа повідомляє про те. 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 оприлюднення відомостей 
стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
• копія (копії) документа (документів) про освіту;
• оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння 
державною мовою;
• заповнена особова картка встановленого зразка;
• декларація особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається 
у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на 
офіційному веб-сайті НАЗК).

Кінцевий термін подання документів 4  0 2019 року 
18 год. 00 хв. за адресою НКРЗІ: 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 
нроведення 
перевірки 
володіння 
іноземною мовою, 
яка є однією з 
офіційних мов 
Ради Європи 
/тестування

Місце, час і дата початку проведення тестування 
м. Київ, вул. Солом’янська, 3, кім. 103 (U  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
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конкурсу
Кваліфікаційні вимоги

1 Освіта вища освіта освітнього ступеня не нижче бакалавра, молодшого 
бакалавра у галузі знань, управління та адміністрування або 
соціальні та поведінкові науки або публічне управління та 
адміністрування або право

2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння

державною
мовою

вільно

Вимоги до компетентності

Вимога Компоненти вимоги

1 Необхідні ділові 
якості

• вміння працювати з інформацією;
• орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
• вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;
• уміння працювати в команді

2 Необхідні
особистісні
якості

• відповідальність;
• системність і самостійність в роботі;
• уважність до деталей;
• орієнтація на саморозвиток

3 Уміння
працювати з 
комп’ютером

• впевнений користувач Microsoft Office, 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

• Кодексу законів про працю України,
• постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 
«Деякі питання документування управлінської діяльності» 
(в частині порядку проходження електронного документа з моменту 
його створення або одержання і до моменту відправлення або 
передавання до архівного підрозділу установи);
• Порядку ведення та зберігання особових справ державних 
службовців, затвердженого наказом Національного агентства 
України з питань державної служби від 22.03.2016 № 64, 
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.04.2016 
за №567/28697;
• Правил організації діловодства та архівного зберігання 
документів у державних органах, органах місцевого 
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, 
затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 
№ 1000/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 
22.06.2015 за №736/27181

Начальник Управління персоналу Олена ШАІ ІРАН
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