
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, 
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
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», 
підпункту 1 пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України від 23.02.2021 № 1285-IX «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної 
служби та інших питань державної служби»,  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:
 заступника начальника відділу взаємоз’єднання мереж та 

інфраструктури Департаменту зв’язку;
 провідного спеціаліста відділу взаєморозрахунків Департаменту 

економічного аналізу;
 заступника начальника відділу аналізу результатів державного 

нагляду управління координації державного нагляду Департаменту державного 
нагляду;

 провідного спеціаліста відділу контролю якості послуг  управління 
контролю якості послуг Департаменту державного нагляду;

 головного спеціаліста відділу юридичної роботи Департаменту 
правового забезпечення;

 завідувача Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. 
2. Затвердити такі, що додаються:
 умови проведення конкурсу на посаду заступника начальника 

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



 умови проведення конкурсу на посаду провідного спеціаліста 
відділу взаєморозрахунків Департаменту економічного аналізу Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації;

 умови проведення конкурсу на посаду заступника начальника 
відділу аналізу результатів державного нагляду управління координації 
державного нагляду Департаменту державного нагляду 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 головного спеціаліста відділу 
юридичної роботи Департаменту правового забезпечення Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації;

 умови проведення конкурсу на посаду завідувача Сектору з питань 
запобігання та виявлення корупції 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;

 підготувати та надати, не пізніше наступного робочого дня після 
оприлюднення інформації про оголошення конкурсу на Єдиному порталі 
вакансій державної служби, 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
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