
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:
заступника начальника відділу телекомунікаційних мереж 

Департаменту зв’язку;
заступника начальника відділу взаємоз’ єднання мереж та 

інфраструктури Департаменту зв’язку;
заступника начальника відділу аналізу та прогнозування розвитку 

ринків Департаменту економічного аналізу;
головного спеціаліста відділу звітності Департаменту економічного

аналізу;
провідного спеціаліста відділу звітності Департаменту 

економічного аналізу;
головного спеціаліста відділу аналізу результатів державного 

нагляду управління координації державного нагляду Департаменту державного 
нагляду;

головного 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;

директора Департаменту правового забезпечення; 
головного спеціаліста відділу юридичної роботи Департаменту 

правового забезпечення;
заступника начальника відділу кадрової роботи Управління

персоналу;
спеціаліста відділу кадрової роботи Управління персоналу;



начальника Відділу з міжнародних питань та європейської
інтеграції;

головного спеціаліста Відділу з міжнародних питань та 
європейської інтеграції.

2. Затвердити такі, що додаються:
* умови проведення конкурсу на посаду заступника начальника 

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

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 заступника начальника 
відділу аналізу та прогнозування розвитку ринків Департаменту економічного 
аналізу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
зв’язку та інформатизації;

умови проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста від ділу 
звітності Департаменту економічного аналізу Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації;

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

умови проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста 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 головного 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 директора Департаменту 
правового забезпечення Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації;

умови проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста від ділу 
юридичної роботи Департаменту правового забезпечення Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації;

умови проведення конкурсу на посаду заступника начальника 
відділу кадрової роботи 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;

умови проведення конкурсу на посаду начальника Відділу з 
міжнародних питань та європейської інтеграції Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації;

умови проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста 
Відділу з міжнародних питань та європейської інтеграції 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

.2019 №
Апарату

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду

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

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) за дорученням начальника відділу телекомунікаційних мереж 
Департаменту зв’язку (далі -  відділ):

1.1) готує та подає йому на розгляд пропозиції щодо:
-  вдосконалення механізму державного регулювання у сфері 

телекомунікацій;
-  реалізації державної стратегії розвитку у сфері 

телекомунікацій;
-  розвитку сфери телекомунікацій, впровадження новітніх 

технологій та нових видів послуг, забезпечення системності, 
комплексності та узгодженості застосування телекомунікаційних 
мереж;

-  встановлення порядку маршрутизації трафіка в 
телекомунікаційних мережах загального користування;

-  встановлення порядку надання послуг із перенесення 
абонентських номерів та порядку надання послуг національного 
роумінгу;

-  створення сприятливих організаційних умов для залучення 
інвестицій у сферу телекомунікацій, у тому числі щодо надання 
телекомунікаційних послуг для потреб телебачення і радіомовлення;

-  визначення організації, яка здійснює централізоване технічне 
адміністрування персональних номерів та перенесення абонентських 
номерів;

-  замовлення науково-дослідних робіт, пов’язаних з основними 
завданнями та функціями відділу;

1.2) опрацьовує проекти законів, інших нормативно-правових 
актів у сфері телекомунікацій;
2) формує, подає на розгляд начальнику відділу пропозиції та 

вживає заходи щодо:
-  розробки та супроводження проектів нормативно-правових 

актів та відстеження результативності регуляторних актів відповідно 
до основних завдань та функцій відділу, зокрема правил надання та 
отримання телекомунікаційних послуг;

-  підготовки проектів рішень НКРЗІ відповідно до покладених на 
відділ завдань та окремих доручень;

-  співробітництва з відповідними міжнародними організаціями 
та органами регулювання у сфері телекомунікацій, електронних 
комунікацій іноземних держав;

-  аналізу дотримання операторами, провайдерами 
телекомунікацій встановленого порядку маршрутизації в 
телекомунікаційних мережах;

-  організаційно-правового забезпечення загальнодоступних 
телекомунікаційних послуг та послуг пропуску трафіка;



-  науково-технічного забезпечення функціонування і розвитку 
ринку телекомунікаційних послуг, сфери телекомунікацій;

-  вивчення та аналізу вітчизняного та світового досвіду щодо 
напрямів та шляхів розвитку сфери телекомунікацій, зокрема з 
питань, що стосуються: побудови мереж наступного покоління; 
конвергенції телекомунікаційних мереж, послуг та технологій; 
технологічної та мережевої нейтральності;

-  модернізації телекомунікаційних мереж, розвитку відповідної 
інфраструктури з урахуванням інтересів національної безпеки;

-  забезпечення рівних умов діяльності суб’єктів господарювання 
для діяльності у сфері телекомунікацій;

-  опрацювання проектів щодо створення та використання 
телекомунікаційних мереж суб’єктів господарювання;
-  контролю за дотриманням умов застосування технічних засобів 

у телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних мережах 
загального користування;

-  координації робіт з підтвердження відповідності засобів 
телекомунікацій, які виробляються в Україні та які ввозяться з-за 
кордону, забезпечення стандартизації у сфері телекомунікацій, 
узгодження переліку акредитованих у встановленому порядку 
органів, уповноважених на провадження діяльності з підтвердження 
відповідності технічних засобів телекомунікацій;

-  досудового врегулювання спорів між суб’єктами ринку 
телекомунікацій з організаційних та технічних питань щодо послуг 
пропуску графіка, надання послуг національного роумінгу, 
перенесення абонентських номерів та використання персональних 
номерів;

-  вирішення спірних питань між операторами, провайдерами 
телекомунікацій та їх абонентами щодо розбіжності показників 
тривалості послуг на лічильниках телекомунікаційних послуг, що 
встановлюються на кінцевому обладнанні;

-  інформаційного супроводження розділу офіційного вебсайту 
НКРЗІ в межах повноважень відділу;

3) за дорученням начальника відділу бере участь у:
-  підготовці пропозицій щодо формування та реалізації 

державної політики у сфері телекомунікацій з метою максимального 
задоволення попиту споживачів, зокрема на послуги з доступу до 
Інтернет, розвитку конкуренції і підприємництва;

-  розробці проектів Концепції розвитку телекомунікацій 
України;

-  розробці та вдосконаленні правил здійснення діяльності у сфері 
телекомунікацій та основних вимог до договору про надання 
телекомунікаційних послуг;

-  визначенні ринків телекомунікаційних послуг, аналізі стану 
ринків телекомунікаційних послуг та визначенні операторів з 
істотною ринковою перевагою;

-  формуванні та реалізації антимонопольно-! політики у сфері 
телекомунікацій відповідно до повноважень НКРЗІ;

-  розробці та встановленні граничних або фіксованих тарифів на 
загальнодоступні телекомунікаційні послуги, розрахункових такс за 
послуги пропуску графіка до телекомунікаційних мереж операторів 
телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на певному ринку



пропуску трафіка, порядку взаєморозрахунків між операторами 
телекомунікацій;

-  розгляді запитів та звернень органів державної влади, 
громадських об’єднань, операторів та провайдерів телекомунікацій, 
підприємств, установ, організацій, громадян та споживачів послуг у 
сфері телекомунікацій;

-  організації міжвідомчих семінарів, конференцій, брифінгів та 
круглих столів відповідно до покладених на відділ завдань;
-  підготовці довідкових та інформаційних матеріалів до 

семінарів, конференцій, брифінгів та круглих столів відповідно до 
покладених на відділ завдань.

4) здійснює постійний моніторинг нормативно-правових актів у 
сфері телекомунікацій та розвитку телекомунікаційних мереж та 
доповідає начальнику відділу про їх аміни;

5) здійснює контроль за відповідністю діловодства у відділі 
вимогам інструкції з діловодства в НКРЗІ, готує пропозиції до 
номенклатури справ Департаменту з питань, що належить до 
повноважень відділу;

6) виконує обов’язки начальника відділу на період його 
тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба тощо);

7) виконує інші обов’язки, визначені законодавством України, а 
також доручення начальника відділу

Умови оплати 
праці

• посадовий оклад -  8990 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 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. 25 листопада 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 ча 
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, 
02 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
2 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В», 

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

• вміння працювати в команді;
• організаторські здібності;
• вміння працювати з великими масивами інформації;
• вміння обґрунтовано доводити власну точку зору;
• стресостійкість

2 Необхідні
особистісні
якості

• комунікабельність;
• відповідальність;
• самоорганізація

3 Уміння
працювати з 
комп’ютером

• вміння використовувати комп’ютерне обладнання та офісну 
техніку;
• впевнений користувач Microsoft Office, мережі Інтернет

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

mailto:i.bazan@nkrzi.gov.ua


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»;
• Положення про Національну комісію, що здійснює державне 
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого 
Указом Президента України від 23.11.2011 № 1067/2011;
• 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;
• Порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів, 
затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 
від 31.07.2015 № 394 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 21.08.2015 за № 1019/27464

Начальник Управління персоналу



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ керівника

.2019 №
Апарату

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

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) за дорученням начальника відділу взаємоз’єднання мереж та 
інфраструктури Департаменту зв’язку (далі -  відділ) розробляє та 
вносить йому на розгляд пропозиції щодо:
-  розвитку сфери телекомунікацій, створення умов для 
модернізації телекомунікаційних мереж, розвитку відповідної 
інфраструктури для її спільного та недискримінаційного 
використання;
-  забезпечення ринкової збалансованості та вдосконалення 
механізму державного регулювання ринкових відносин у сфері 
телекомунікацій;
-  розвитку конкуренції та підприємництва, забезпечення 
рівноправності суб’єктів господарювання усіх форм власності;
-  встановлення обов’язкових вимог до договорів про 
взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж, що укладаються 
операторами телекомунікацій;
-  урегулювання відносин між операторами телекомунікацій щодо 
взаємоз’єднання, в тому числі щодо послуг пропуску трафіки, при 
укладанні, виконанні та розірванні відповідних договорів за 
зверненням будь-якої із сторін;
-  досудового врегулювання спорів між суб’єктами ринку 
телекомунікацій з організаційних та технічних питань щодо 
взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж, у тому числі і послуг 
пропуску трафіки, зокрема щодо: розгляду звернень, дослідження 
матеріалів та внесення пропозиції щодо винесення на розгляд НКРЗІ 
відповідних проектів рішень; супроводження проведення у 
встановленому порядку експертизи при досудовому врегулюванні 
спору стосовно взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж;
2) формує, подає на розгляд начальнику відділу пропозиції та 
вживає заходи щодо:
-  внесення на розгляд НКРЗІ проектів рішень про затвердження 
пропозицій операторів телекомунікацій щодо взаємоз’єднання з їх 
телекомунікаційними мережами та внесення їх до відповідного 
каталогу;
-  удосконалення регулювання технічних та організаційних умов 
взаємоз’єднання мереж операторів телекомунікацій з істотною 
ринковою перевагою на відповідних ринках телекомунікацій, 
забезпечення рівних умов діяльності суб’єктів господарювання всіх 
форм власності у сфері телекомунікацій;
-  доступу і використання інфраструктури для потреб 
телекомунікацій;
-  вдосконалення законодавства з питань здійснення державного



регулювання при взаємоз’єднанні телекомунікаційних мереж 
загального користування, доступу до інфраструктури та її 
використання для потреб телекомунікацій;
-  відстеження результативності регуляторних нормативно- 
правових актів, розробником яких був відділ;
-  замовлення науково-дослідних робіт щодо вдосконалення 
державного регулювання взаємоз’єднання телекомунікаційних 
мереж, доступу і використання інфраструктури для потреб 
телекомунікацій;
3) вивчає та аналізує вітчизняні та зарубіжні досягнення у сфері 
телекомунікацій та надає пропозиції начальнику відділу щодо їх 
застосування;
4) організовує супроводження розділів офіційного вебсайту НКРЗІ в 
межах повноважень відділу, забезпечує підготовку матеріалів для 
публікації в офіційному бюлетені НКРЗІ 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) за дорученням начальника відділу:
5.1) готує проекти рішень НКРЗІ та матеріали до них відповідно до 
Регламенту НКРЗІ та покладених на відділ основних завдань, 
функцій та доручень керівництва;
5.2) надає пропозиції та бере участь у розробці проектів нормативно- 
правових актів у сфері телекомунікацій, зокрема щодо:
-  Концепції розвитку телекомунікацій України, інших концепцій 
щодо розвитку телекомунікацій;
-  Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, а також 
основних вимог до договору про надання телекомунікаційних 
послуг в частині взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж;
-  встановлення граничних або фіксованих тарифів на 
загальнодоступні телекомунікаційні послуги, розрахункових такс за 
послуги пропуску трафіки до телекомунікаційних мереж операторів 
телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на певному ринку 
телекомунікацій, тарифів на надання в користування кабельної 
каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій, порядку 
взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій;
5.3) бере участь у:
-  реалізації антимонопольно'! політики у сфері телекомунікацій 
відповідно до повноважень НКРЗІ;
-  визначенні ринків телекомунікаційних послуг та проведенні 
аналізу цих ринків;
-  забезпеченні ефективного функціонування ринку 
телекомунікаційних послуг на основі збалансування інтересів 
держави, операторів та задоволення попиту споживачів на 
загальнодоступні телекомунікаційні послуги;
-  створенні сприятливих умов для залучення інвестицій у сферу 
телекомунікацій;
-  розгляді запитів та звернень органів державної влади, 
громадських об’єднань, операторів та провайдерів телекомунікацій, 
підприємств, установ, організацій, громадян та споживачів послуг у 
сфері телекомунікацій щодо взаємоз’єднання телекомунікаційних



мереж та доступу і використання інфраструктури;
-  організації міжвідомчих семінарів, конференцій, брифінгів та 
круглих столів відповідно до покладених на відділ завдань;
-  у роботі Міжнародного союзу електрозв’язку та інших 
міжнародних організацій з питань, віднесених до основних завдань 
відділу.
6) виконує обов’язки начальника відділу на період його тимчасової 
відсутності (відпустка, відрядження, хвороба тощо);
7) виконує інші обов’язки, визначені законодавством України, а 
також доручення начальника відділу

Умови оплати 
праці

• посадовий оклад -  8990 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 у конкурсі із зазначенням основних мотивів 
щодо зайняття посади за Формою згідно з додатком 2 до П о р я д к у  

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. 25 листопада 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

Місце, час і дата початку проведення тестування на знання 
законодавства: м. Київ, вул. Прорізна, 15, II поверх, 
02 грудня 2019 року, початок о 10:00



оцінювання
кандидатів
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 магістра у галузі знань 

електроніка та телекомунікації або інформаційні технології
2 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В», 

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

• лідерські якості;
• вміння працювати в команді;
• вміння працювати при багатозадачності;
• стресостійкість;
• орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
• вміння ефективної комунікації

2 Необхідні
особистісні
якості

• відповідальність;
• дисциплінованість;
• самоорганізація;
• дипломатичність

3 Уміння
працювати з 
комп’ютером

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

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

• законів України «Про телекомунікації»; «Про доступ до об’єктів 
будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку 
телекомунікаційних мереж» (в частині, що стосується повноважень 
НКРЗІ з питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу);
• Правил взаємоз’ єднання телекомунікаційних мереж загального
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змістом роботи
державного
службовця
відповідно до
посадової
інструкції

користування, затверджених рішенням НКРЗ від 08.12.2005 № 155 
(в редакції рішення НКРЗІ від 31.03.2015 № 174), зареєстрованих в 
Міністерстві юстиції України 27.01.2006 за № 71/11945;
• Правил надання в користування кабельної каналізації 
електрозв’язку, затверджених рішенням НКРЗІ від 23.08.2012 
№428 (у редакції рішення НКРЗІ від 12.07.2016 № 359), 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12.09.2012 за 
№ 1571/21883;
• 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 
____._____.2019 №

Апарату

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду заступника начальника відділу аналізу та прогнозування 
розвитку ринків Департаменту економічного аналізу 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 аналізу та прогнозування розвитку ринків Департаменту 
економічного аналізу (далі -  Відділ) безпосередньо розробляє або 
бере участь у розроблені проектів нормативно-правових актів у 
сфері телекомунікацій з питань визначення та аналізу ринків певних 
телекомунікаційних послуг;
2) Розробляє та подає заступнику директора департаменту -  
начальнику Відділу пропозиції щодо:

сприяння розвитку конкуренції та підприємництва, забезпечення 
рівних умов діяльності суб’єктів господарювання всіх форм 
власності, вдосконалення механізму державного регулювання в 
частині визначення доцільності застосування попереднього 
регулювання ринків певних телекомунікаційних послуг;

забезпечення НКРЗІ ринкової збалансованості за результатами 
аналізу ринків та щодо вдосконалення механізму державного 
регулювання у сфері телекомунікацій в частині визначення 
доцільності застосування попереднього регулювання;

забезпечення рівних умов для діяльності у сфері 
телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним 
ресурсом, надання послуг поштового зв’язку;

вдосконалення нормативно-правових актів з питань визначення 
ринків певних телекомунікаційних послуг, проведення їх аналізу та 
визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною 
ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг;
3) За дорученням заступника директора департаменту -  начальника 
Відділу:

бере участь у визначенні ринків певних телекомунікаційних 
послуг та проведенні їх аналізу у встановленому НКРЗІ порядку;

організовує робочі наради НКРЗІ та наради за участю учасників 
ринку телекомунікацій та послуг поштового зв’язку в межах 
компетенції Відділу;

готує проекти рішень НКРЗІ та матеріали до них з питань, що 
належать до компетенції Відділу;
4) Забезпечує визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з 
істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг у 
встановленому НКРЗІ порядку;
5) Готує для передачі до Антимонопольного комітету України 
матеріали, що містять дані про ознаки порушення законодавства про 
захист економічної конкуренції, в межах повноважень НКРЗІ;
6) Розглядає або бере участь у розгляді звернень громадян та 
споживачів послуг у сфері телекомунікацій, інформатизації та 
розвитку інформаційного суспільства з питань, що належать до 
повноважень Відділу;



7) Вивчає світовий досвід в частині регулювання ринків 
телекомунікаційних послуг, готує пропозиції заступнику директора 
департаменту -  начальнику Відділу щодо його впровадження;
8) Виконує обов’язки заступника директора департаменту -  
начальника Відділу на період його тимчасової відсутності 
(відпустка, відрядження, хвороба тощо);
10) Виконує інші обов’язки, визначені законодавством України, 
доручення директора Департаменту, заступника директора 
департаменту -  начальника Відділу

Умови оплати 
праці

• посадовий оклад -  8990 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 Ф о р м о ю  з г і д н о  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. 02 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, 
09 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.gov.ua

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

електроніка та телекомунікації або управління та адміністрування 
або інформаційні технології або автоматизація та приладобудування 
або за спеціальністю економіка

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

• вміння працювати з великими масивами інформації;
• вміння працювати при багатозадачності;
• орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
• вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;
• здатність концентруватись на деталях

2 Необхідні
особистісні
якості

• відповідальність;
• 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

• законів України «Про телекомунікації», «Про захист економічної 
конкуренції» (в частині монопольного (домінуючого) становища 
суб’єкта господарювання);
• Порядку проведення аналізу певних телекомунікаційних послуг 
та визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою 
перевагою на ринках таких послуг, затвердженого рішенням НКРЗІ
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державного від 11.12.2018 № 640, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
службовця України 17.01.2019 за № 54/33025
відповідно до
посадової
інструкції

Начальник Управління персоналу Олена ШАПРАН



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ керівника Апарату
____._____.2019 № _____

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду

головного спеціаліста відділу звітності Департаменту економічного аналізу Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) За дорученням начальника відділу звітності (далі - відділ) бере 
участь у:

-  розробці проектів організаційно-розпорядчих документів 
НКРЗІ з питань збору та обробки звітності та інформації, що 
надходить до НКРЗІ від операторів, провайдерів телекомунікацій, 
операторів поштового зв’язку, в тому числі звітності, поданої в 
електронній формі за допомогою відповідних програмних засобів;

-  проведенні аналізу стану ринків телекомунікаційних послуг 
та послуг поштового зв’язку щодо виявлення основних тенденцій 
їх розвитку, готує інформацію за результатами аналізу для її 
подання директору Департаменту економічного аналізу;

-  підготовці річного звіту про роботу НКРЗІ у частині 
повноважень відділу;

-  організації електронної взаємодії НКРЗІ та операторів, 
провайдерів телекомунікацій, операторів поштового зв’язку щодо 
подання ними звітності в електронній формі.
2) За дорученням начальника відділу готує:

-  пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової та 
методологічної баз з питань взаємообміну інформаційними 
ресурсами з іншими державними органами, форм звітності 
операторів, провайдерів телекомунікацій, операторів поштового 
зв’язку, інструкцій щодо їх заповнення;

-  проекти рішень НКРЗІ та матеріали до них з питань, що 
належать до компетенції відділу;

-  аналітичні та інформаційні матеріали у межах своїх 
повноважень;

-  щопівроку інформацію для розміщення на офіційному 
вебсайті НКРЗІ за результатами аналізу наданої операторами, 
провайдерами телекомунікацій звітності та інформації.
3) За дорученням начальника відділу обробляє звітність та 
інформацію, що надходить від операторів, провайдерів 
телекомунікацій, операторів поштового зв’язку, в тому числі 
звітність, подану в електронній формі за допомогою відповідних 
програмних засобів, зокрема перевіряє подану звітність та 
інформацію на відповідність обсягам, формам і порядку їх надання.
4) Вивчає та аналізує світовий досвід з питань регулювання ринків 
телекомунікацій, збору та обробки звітності та інформації та готує 
начальнику відділу відповідні пропозиції щодо його впровадження.
5) За дорученням начальника відділу формує інформаційну базу 
даних для аналізу стану ринку телекомунікаційних послуг.
6) Виконує інші обов’язки, визначені законодавством України, а 
також доручення начальника відділу.



Умови оплати 
праці

• посадовий оклад -  8000 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

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 к о н к у о с і  із зазначенням основних мотивів 
щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 ло 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 я к о м у  

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. 02 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 дата
початку
проведення
оцінювання
кандидатів

Місце, час і дата початку проведення тестування на знання 
законодавства: м. Київ, вул. Прорізна, 15, II поверх, 
09 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

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

mailto:i.bazan@nkrzi.gov.ua


питань проведення 
конкурсу

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

електроніка та телекомунікації, або управління та адміністрування, 
або інформаційні технології, або автоматизація та 
приладобудування, чи за спеціальністю економіка

2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння

державною
мовою

вільно

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1 Необхідні ділові 
якості

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

2 Необхідні
особистісні
якості

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

3 Уміння
працювати з 
комп’ютером

• впевнений користувач Microsoft Office, мережі Інтернет;
• вміння використовувати комп’ютерне обладнання та 
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

• Господарського Кодексу України (в частині поділу суб’єктів 
господарювання та їх зобов’язань щодо подання звітності та 
інформації);
• законів України «Про телекомунікації», «Про поштовий зв’язок» 
(в частині повноважень НКРЗІ);
• Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій 
звітності та інформації, затвердженого рішенням НКРЗІ від
05.04.2016 № 180, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
18.05.2016 за №739/28869;
• Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність 
з надання послуг доступу до Інтернет), затверджених рішенням 
НКРЗІ від 10.12.2013 № 803, зареєстрованим в Міністерстві юстиції



України 03.02.2014 за № 207/24984 (в частині зобов’язань 
операторів телекомунікацій)

Начальник Управління персоналу Олена ШАПРАН



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ керівника Апарату
____._____.2019 № _____

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду

провідного спеціаліста відділу звітності Департаменту економічного аналізу Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) Розробляє та вносить на розгляд начальнику відділу звітності 
(далі -  відділ) пропозиції щодо порядку формування інформаційної 
бази даних для аналізу ринків телекомунікаційних послуг та послуг 
поштового зв’язку;

2) За дорученням начальника відділу бере участь у:
— підготовці пропозицій щодо вдосконалення методологічної бази з 
питань взаємообміну інформаційними ресурсами з інтими 
державними органами, форм звітності операторів, провайдерів 
телекомунікацій, операторів поштового зв’язку, інструкцій щодо їх 
заповнення;
— проведенні аналізу стану ринку послуг поштового зв’язку щодо 
виявлення основних тенденцій його розвитку;
— організації електронної взаємодії НКРЗІ та операторів, провайдерів 
телекомунікацій, операторів поштового зв’язку щодо подання ними 
звітності в електронній формі;

3) За дорученням начальника відділу:
— збирає (реєструє, вносить інформацію до електронної бази даних) 
та обробляє звітність та інформацію, що надходить від операторів, 
провайдерів телекомунікацій, операторів поштового зв’язку, в тому 
числі звітність, подану в електронній формі за допомогою відповідних 
програмних засобів, зокрема перевіряє подану звітність та інформацію 
на відповідність обсягам, формам і порядку їх надання;
— готує інформацію для розміщення на офіційному вебсайті НКРЗІ 
та бюлетені НКРЗІ з питань, що належать до компетенції відділу;
— формує інформаційну базу даних для аналізу стану ринку 
телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв’язку;
— розглядає запити та звернення споживачів і учасників ринків 
телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв’язку з питань, що 
належать до компетенції відділу;

4) Виконує інші обов’язки, визначені законодавством України, а 
також доручення 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

безстрокове призначення на посаду



призначення на 
посаду

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 2і до Порядку r 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. 02 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, 
09 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 управління та адміністрування 
або інформаційні технології або автоматизація та приладобудування 
або за спеціальністю економіка

2 Досвід роботи не потребує

mailto:i.bazan@nkrzi.gov.ua


3 Володіння
державною
мовою

вільно

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1 Необхідні ділові 
якості

• вміння працювати з великими масивами інформації;
• аналітичні здібності;
• вміння ефективної комунікації;
• вміння працювати в команді;
• орієнтація на досягнення кінцевих результатів

2 Необхідні
особистісні
якості

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

3 Уміння
працювати з 
комп’ютером

• впевнений користувач Microsoft Office, мережі Інтернет;
• вміння використовувати комп’ютерне обладнання та 
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

• Господарського Кодексу України (в частині поділу суб’єктів 
господарювання та їх зобов’язань щодо подання звітності та 
інформації);
• законів України «Про телекомунікації», «Про поштовий зв’язок» 
(в частині повноважень НКРЗІ);
• Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій 
звітності та інформації, затвердженого рішенням НКРЗІ від
05.04.2016 №180, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
18.05.2016 за №739/28869;
• Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій 
(діяльність з надання послуг доступу до Інтернет), затверджених 
рішенням НКРЗІ від 10.12.2013 №803, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 03.02.2014 за №207/24984 (в частині 
зобов’язань операторів телекомунікацій)

Начальник Управління персоналу Олена ШАПРАН



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ керівника Апарату 

.2019 №

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду

головного спеціаліста відділу аналізу результатів державного нагляду управління 
координації державного нагляду 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 аналізу результатів 
державного нагляду управління координації державного нагляду 
Департаменту державного нагляду (далі -  відділ) опрацьовує та 
аналізує результати державного нагляду за дотриманням 
суб’єктами ринку телекомунікацій, користувачами 
радіочастотного ресурсу України та операторами поштового 
зв’язку законодавства в галузі зв’язку з метою забезпечення 
ефективного користування радіочастотним ресурсом і 
функціонування ринку телекомунікаційних послуг та послуг 
поштового зв’язку, що включає:
- підготовку і подання матеріалів для прийняття відповідно до 
повноважень рішень НКРЗІ за результатами перевірок дотримання 
законодавства у сферах телекомунікацій, користування 
радіочастотним ресурсом України та поштового зв’язку;
- підготовку для видання уповноваженими НКРЗІ посадовими 
особами відповідно до компетенції розпоряджень про усунення 
порушень ліцензійних умов користування радіочастотним 
ресурсом України;
- підготовку матеріалів для інформування самостійних 
структурних підрозділів НКРЗІ про результати проведених заходів 
державного нагляду та виявлені порушення для врахування в 
роботі відповідно до компетенції;
- узагальнення результатів державного нагляду за ринком 
телекомунікацій та користувачами радіочастотного ресурсу 
України, ведення обліку перевірок та аналізу результатів роботи 
комісій з проведення заходів державного нагляду;
- ведення обліку та контролю за виконанням суб’єктами ринку 
телекомунікацій та користувачами радіочастотного ресурсу 
України виданих в межах повноважень розпоряджень про 
усунення порушень відповідних ліцензійних умов, приписів про 
усунення порушень законодавства:
- розробку форм та організацію опрацювання документів 
внутрішньої звітності в Департаменті щодо результатів 
державного нагляду за ринком телекомунікацій, послуг поштового 
зв’язку та користувачами радіочастотного ресурсу України;
- підготовку звітних матеріалів щодо результатів державного 
нагляду за ринком телекомунікацій, послуг поштового зв’язку та 
користувачами радіочастотного ресурсу України;
- підготовку матеріалів до Антимонопольного комітету України, 
що містять дані про ознаки порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції;



- підготовку матеріалів для передачі до правоохоронних органів 
у разі виявлення під час здійснення державного нагляду ознак 
кримінальних правопорушень;
- підготовку матеріалів для передачі до Національної ради 
України з питань телебачення та радіомовлення у разі виявлення 
під час здійснення державного нагляду порушень законодавства 
щодо користування радіочастотним ресурсом України чи 
експлуатації радіоелектронних засобів телерадіоорганізаціями;
- підготовку відповідей на звернення юридичних та фізичних 
осіб, на підставі яких проведено перевірки дотримання 
законодавства у сферах телекомунікацій, користування 
радіочастотним ресурсом України та поштового зв’язку;
- підготовку пропозицій та матеріалів про результати державного 
нагляду для розгляду на засіданнях НКРЗІ в окремих конкретних 
випадках;

2) за дорученням начальника відділу опрацьовує та аналізує 
результати 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, що включає:
- ведення обліку 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;
- направлення до суду справ про адміністративні правопорушення, 
відповідальність за які передбачена статтями 146 та 164 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення (далі -  КУпАП), 
відстеження результатів розгляду справ судами;
- формування справ про адміністративні правопорушення, 
передбачені статтями 144, 145, 147, 148-1 -  148-5 і 188-7 КУпАП;
- направлення до органів Державної виконавчої служби постанов 
про накладення адміністративних стягнень до суб’єктів ринку 
телекомунікацій та послуг поштового зв’язку, а також осіб, 
винних у порушенні законодавства про радіочастотний ресурс 
України;
- підготовку відповідей на звернення правоохоронних органів на 
підставі матеріалів яких складено протоколи про адміністративні 
правопорушення;

3) за дорученням начальника відділу та у межах своєї 
компетенції бере участь у:
- розробленні рекомендацій та проектів актів з питань 
проведення заходів державного нагляду за дотриманням 
суб’єктами ринку телекомунікацій, користувачами 
радіочастотного ресурсу України та операторами поштового 
зв’язку та інших питань, що належать до його повноважень;
- розробленні проектів нормативно-правових актів у сфері 
телекомунікацій, інформатизації та розвитку інформаційного 
суспільства, користування радіочастотним ресурсом, надання 
послуг поштового зв’язку;
- розгляді звернень споживачів у частині, що стосується 
перевірки фактів, викладених у зверненнях, і вносить пропозиції



щодо прийняття рішень з питань, що витікають із основних 
завдань відділу;
- аналізі результатів виконання запланованих заходів 
Департаменту та підготовці звітів про їх виконання;
- підготовці матеріалів для наповнення офіційного вебсайту 
НКРЗІ за напрямом діяльності відділу;

4) узагальнює відомості щодо виявлення та припинення роботи 
незаконно діючих радіоелектронних засобів та випромінювальних 
пристроїв;

5) за дорученням Голови НКРЗІ здійснює співробітництво з 
відповідними міжнародними організаціями та органами 
регулювання іноземних держав у сфері телекомунікацій, 
електронних комунікацій, інформатизації, користування 
радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв’язку в 
частині, що стосується питань організації нагляду;

6) виконує інші обов’язки, визначені законодавством України, а 
також доручення начальника відділу

Умови оплати 
праці

• посадовий оклад -  8000 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 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. 02 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, 
09 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
• уміння працювати в команді;
• аналітичні здібності;
• навички контролю;
• вміння ефективної комунікації

2 Необхідні
особистісні
якості

• відповідальність;
• дисциплінованість;
• здатність концентруватись на деталях;
• наполегливість;
• орієнтація на саморозвиток

3 Уміння
працювати з 
комп’ютером

• впевнений користувач Microsoft Office (Word, Excel 
PowerPoint), мережі Інтернет (пошукових систем);
• 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»

mailto:i.bazan@nkrzi.gov.ua


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» (в частині здійснення державного нагляду, знання 
побудови та функціонування телекомунікаційних мереж та їх 
взаємоз’єднання; застосування технічних засобів телекомунікації, 
користування радіочастотним ресурсом України для надання 
телекомунікаційних послуг), «Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
• Порядку здійснення державного нагляду за користуванням 
радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального 
користування, затвердженого рішенням НКРЗІ 27.12.2012 № 684, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2013 за 
№ 175/22707;
• Кодексу України про адміністративні правопорушення 
(в частині адміністративних правопорушень в галузі зв’язку)

Начальник Управління персоналу



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ керівника Апарату
___.____.2019 № _____

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду

головного 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 
Департаменту державного нагляду (далі -  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 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 вебсайті НКРЗІ;
- бере участь в організаційному та методичному забезпеченні 
підготовки та проведенні заходів державного нагляду (контролю) 
у сфері зв’язку та інформатизації, в тому числі, розробляє 
методичні рекомендації щодо контролю якості



телекомунікаційних послуг під час здійснення заходів державного 
нагляду (контролю);
- бере участь у проведенні науково-дослідних і дослідно- 
конструкторських робіт з питань, що належать до компетенції 
відділу, та сприяє впровадженню їх результатів;
- надає пропозиції начальнику відділу до квартальних планів 
роботи Департаменту державного нагляду (далі -  Департамент), 
плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 
відповідний календарний рік в частині покладених на відділ 
завдань;
- забезпечує виконання квартальних планів роботи Департаменту, 
планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 
відповідний календарний рік в частині покладених на нього 
завдань;
- бере участь у договірній роботі відповідно до встановленого 
порядку;
- готує матеріали для наповнення у встановленому порядку 
офіційного вебсайту НЇСРЗІ 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, 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) за дорученням Голови НКРЗІ бере участь у здійсненні заходів із 
співробітництва з відповідними міжнародними організаціями та 
органами регулювання іноземних держав у сфері телекомунікацій, 
електронних комунікацій, інформатизації та надання послуг 
поштового зв’язку в частині, що стосується питань організації 
нагляду та контролю;
9) 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 -  8000 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 2і 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. 02 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, 
09 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, інформаційні технології або 
автоматизація та приладобудування

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;
• уміння працювати в команді;
• вміння ефективної комунікації;
• стрес остійність

2 Необхідні
особистісні
якості

• відповідальність;
• уважність до деталей;
• орієнтація на саморозвиток

3 Уміння
працювати з 
комп’ютером

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

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

mailto:i.bazan@nkrzi.gov.ua


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 надання 
телекомунікаційних послуг), «Про радіочастотний ресурс України» 
(в частині державного нагляду за користуванням радіочастотним 
ресурсом України);
• Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, 
затверджених Постановою Кабінету міністрів України від 
11.04.2012 №295;
• Закону України «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності» (в частині підстав 
для здійснення позапланових заходів);
• Положення про якість телекомунікаційних послуг, 
затвердженого рішенням Національної комісії, з питань 
регулювання зв’язку від 15.04.2010 № 174 та зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 23.06.2010 за №429/17724

Начальник Управління персоналу



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ керівника 
____. .2019 №

Апарату

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 (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 
оформлення справ, комплектування архіву, підготовки документів та 
архівних справ для передачі їх в установленому порядку на 
зберігання;

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, 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 
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. 02 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

Місце, час і дата початку проведення тестування на знання 
законодавства: м. Київ, вул. Прорізна, 15, II поверх, 
09 грудня 2019 року, початок о 10:00



кандидатів
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 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 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

2 Необхідні
особистіші
якості

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

mailto:i.bazan@nkrzi.gov.ua


• 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);
• 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 Олена ШАПРАН



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ керівника 
____. .2019 №

Апарату

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду

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

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) здійснює керівництво діяльністю Департаменту правового 
забезпечення (далі - Департамент), координує та контролює роботу 
структурних підрозділів, що входять до складу Департаменту, 
забезпечує виконання таких завдань (1.1-1.6) та функцій (1.7-1.36):
1.1) організація правової роботи, спрямованої на правильне 
застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню 
вимог законодавства НКРЗІ як колегіальним органом, її Головою, 
Апаратом НКРЗІ, підприємствами, які належать до сфери управління 
НКРЗІ, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених 
на них завдань і посадових обов’язків;
1.2) безпосереднє розроблення та участь у розробленні проектів 
нормативно-правовоих актів;
1.3) проведення юридичної, тендерно-правової та 
антидискримінаційної експертиз проектів нормативно-правових актів 
та інших документів правового характеру;
1.4) дотримання в діяльності НКРЗІ засад, принципів та вимог 
державної регуляторної політики;
1.5) спрямування, координація правової роботи на підприємствах, 
які належать до сфери управління НКРЗІ, у тому числі у їх філіях, 
представництвах;
1.6) представлення інтересів НКРЗІ в судах та інших юрисдикційних 
органах;

1.7) організація та участь у забезпеченні реалізації державної 
правової політики з питань державного регулювання у сфері 
телекомунікацій, інформатизації та розвитку інформаційного 
суспільства, користування радіочастотним ресурсом, надання послуг 
поштового зв’язку (далі -  сфера зв’язку та інформатизації), 
правильного застосування законодавства в НКРЗІ, на підприємствах, 
які належать до сфери управління НКРЗІ;
1.8) перевірка відповідності законодавству і міжнародним 
договорам України проектів рішень НКРЗІ як колегіального органу, 
проектів наказів, розпоряджень та інших актів, що подаються на 
підпис Голові НКРЗІ та керівнику Апарату, погодження (візування) їх 
за наявності віз керівників заінтересованих самостійних структурних 
підрозділів, редакційне опрацювання вказаних проектів та їх 
редагування;
1.9) перегляд разом із самостійними структурними підрозділами та 
посадовими особами, які не входять до складу самостійних 
структурних підрозділів НКРЗІ, нормативно-правових актів та інших 
документів з питань, що належать до компетенції НКРЗІ, з метою



приведення їх у відповідність із законодавством;
1.10) інформування Голови НКРЗІ про необхідність вжиття заходів 
для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, 
визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;
1.11) внесення Голові НКРЗІ пропозицій щодо подання нормативно- 
правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному 
Мін’юстом;
1.12) разом із заінтересованими самостійними структурними 
підрозділами НКРЗІ узагальнення практики застосування 
законодавства у сфері зв’язку та інформатизації, підготовка 
пропозицій щодо його вдосконалення, подання їх на розгляд Голови 
НКРЗІ для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно- 
правових актів та інших документів, внесення їх в установленому 
порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;
1.13) розгляд проектів нормативно-правових актів та інших 
документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до 
компетенції НКРЗІ, та підготовка пропозицій до них;
1.14) здійснення у межах компетенції Департаменту заходів щодо 
адаптації законодавства України до законодавства Європейського 
Союзу;
1.15) організація роботи, пов’язаної з укладенням договорів 
(контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих 
на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових 
прав і законних інтересів НКРЗІ, а також погодження (візування) 
проектів договорів за наявності погодження (віз) керівників 
заінтересованих самостійних структурних підрозділів та посадових 
осіб, які не входять до складу самостійних структурних підрозділів 
НКРЗІ;
1.16) реєстрація договорів, стороною яких є НКРЗІ, та ведення 
Журналу реєстрації договорів, стороною яких є НКРЗІ;
1.17) організація претензійної та позовної роботи, здійснення 
контролю за її проведенням;
1.18) видача довіреностей на право представництва інтересів НКРЗІ 
та ведення Журналу реєстрації довіреностей;
1.19) проведення разом із заінтересованими самостійними
структурними підрозділами НКРЗІ та посадовими особами, які не 
входять до складу самостійних структурних підрозділів НКРЗІ, аналізу 
результатів господарської діяльності НКРЗІ, вивчення умов і причин 
виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних
зобов’язань, а також стану дебіторської та кредиторської
заборгованості;
1.20) аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних і
контролюючих органів, результатів позовної роботи, а також 
отриманих за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій даних 
статистичної звітності, що характеризують стан дотримання
законності НКРЗІ, підготовка правових висновків за фактами 
виявлених правопорушень та участь в організації роботи з 
відшкодування збитків;_________________________________________



1.21) сприяння правильному застосуванню актів законодавства про 
працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подання Голові 
НКРЗІ та керівнику Апарату письмового висновку з пропозиціями 
щодо усунення таких порушень;
1.22) винесення на розгляд Комісії підготовлених в установленому 
порядку проектів рішень НКРЗІ щодо затвердження та внесення змін 
до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 
відповідний календарний рік;
1.23) дотримання працівниками НКРЗІ вимог Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», контроль за виконанням самостійними структурними 
підрозділами НКРЗІ плану діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на відповідний календарний рік;
1.24) здійснення методичного керівництва правовою роботою в 
НКРЗІ, на підприємствах, які належать до сфери її управління, 
перевірка стану правової роботи та подання пропозицій на розгляд 
Голови НКРЗІ щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому 
забезпеченні діяльності НКРЗІ, вжиття заходів до впровадження 
новітніх форм і методів діяльності Департаменту;
1.25) збір інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства 
в друкованих виданнях;
1.26) визначення разом із заінтересованими самостійними 
структурними підрозділами НКРЗІ потреби в юридичних кадрах 
підприємств, які належать до сфери управління НКРЗІ;
1.27) організація і проведення роботи, пов’язаної з підвищенням
кваліфікації працівників Департаменту, юридичних служб
підприємств, які належать до сфери управління НКРЗІ, надання Голові 
та членам НКРЗІ, керівнику Апарату, працівникам Апарату НКРЗІ 
роз’яснень законодавства, правових консультацій з питань, що 
належать до компетенції НКРЗІ, а також за дорученням Голови НКРЗІ 
розгляд звернень громадян, звернень та запитів народних депутатів 
України з питань, що належать до повноважень Департаменту;
1.28) здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня правових 
знань працівників НКРЗІ;
1.29) участь у розгляді та підготовці пропозицій до відповідей на 
звернення споживачів телекомунікаційних послуг, розгляд листів, 
звернень державних органів, народних депутатів України, 
підприємств, установ, організацій всіх форм власності і в 
установленому порядку підготовка та участь у підготовці проектів 
відповідей на них;
1.30) участь у роботі комісії з розгляду питань стосовно списання 
майна та підготовці матеріалів на її засідання;
1.31) участь у роботі Тендерного комітету НКРЗІ та підготовці 
матеріалів на його засідання;
1.32) участь відповідно до компетенції Департаменту у розгляді 
документів, які стосуються реалізації повноважень НКРЗІ з питань 
державного нагляду за додержанням суб’єктами ринку 
телекомунікацій, поштового зв’язку, інформатизації, користувачами



радіочастотного ресурсу законодавства у відповідних сферах, 
ліцензійних умов, правил здійснення діяльності;
1.33) здійснення правового забезпечення державного нагляду шляхом 
методичної, навчальної, юридичної, консультаційної та 
роз’яснювальної підтримки роботи уповноважених НКРЗІ посадових 
осіб для здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій та 
користуванням радіочастотним ресурсом України;
1.34) аналіз матеріалів щодо судового розгляду протоколів про 
адміністративні правопорушення, складених уповноваженими НКРЗІ 
посадовими особами для здійснення державного нагляду;
1.35) забезпечення в установленому порядку представлення інтересів 
НКРЗІ в судах та інших юрисдикційних органах, а також в межах 
компетенції Департаменту в інших органах державної влади та 
місцевого самоврядування, у відносинах з підприємствами, 
установами і організаціями всіх форм власності;
1.36) проведення моніторингу актуальності інформації, розміщеної 
на офіційному вебсайті НКРЗІ у рубриках, відповідальність за 
наповнення яких закріплена за Департаментом, та забезпечення 
своєчасності, автентичності і повноти подання інформаційних 
матеріалів для їх розміщення на офіційному вебсайті НКРЗІ;
2) визначає пріоритети завдань Департаменту та шляхи досягнення 
поставлених цілей;
3) забезпечує впровадження ефективної системи планування та 
моніторингу у роботі Департаменту;
4) у встановленому порядку організовує оформлення довіреностей 
на представництво інтересів НКРЗІ в судах та інших юрисдикційних 
органах;
5) розробляє у визначеному Регламентом НКРЗІ порядку Положення 
про Департамент, організовує розробку положень про структурні 
підрозділи у складі Департаменту, посадових інструкцій працівників 
Департаменту та спеціальних вимог до осіб, які претендують на 
зайняття посад державної служби Департаменту, ініціює у разі 
потреби внесення змін до них;
6) постійно бере участь у засіданнях НКРЗІ, за запрошенням -  у 
нарадах під головуванням Голови НКРЗІ та керівника Апарату;
7) з дозволу Голови НКРЗІ або керівника Апарату допускає 
уповноважені органи до перевірки документів Департаменту;
8) виконує зазначені законодавством завдання та функції, пов’язані з 
державною таємницею;
9) здійснює у межах компетенції нормативно-правове
супроводження документів, які містять відомості за окремими 
показниками про місце розташування, призначення об’єктів 
телекомунікацій телекомунікаційних мереж загального користування, 
об’єктів поштового зв’язку мережі поштового зв’язку, що належать до 
мобілізаційних потужностей, у цілому щодо: окремих об’єктів 
телекомунікацій телекомунікаційних мереж загального користування 
або поштового зв’язку мережі поштового зв’язку (статті 2.2.5, 2.2.6 
Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого 
наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2005 за 
№902/11182);________________________________________________



10) погоджує кандидатури претендентів на посади керівників 
юридичних служб підприємств, які належать до сфери управління 
НКРЗІ;
11) здійснює контроль та координує діяльність юридичних служб 
підприємств, які належать до сфери управління НКРЗІ;
12) організовує підготовку пропозицій та матеріалів для розгляду на 
засіданнях НКРЗІ, надає пропозиції до порядку денного засідань 
НКРЗІ, готує у встановленому Регламентом НКРЗІ порядку та за 
відповідними резолюціями Голови НКРЗІ проекти рішень НКРЗІ;
13) вивчає та ефективно використовує міжнародний досвід;
14) виконує інші передбачені законодавством повноваження 
керівника самостійного структурного підрозділу НКРЗІ

Умови оплати 
праці

• посадовий оклад -  14520 грн;
• надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 
№ 1 5  «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. 25 листопада 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 Місце, час і дата початку проведення тестування на знання



початку
проведення
оцінювання
кандидатів

законодавства: м. Київ, вул. Прорізна, 15, II поверх, 
02 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 

право або за спеціальністю міжнародне право
2 Досвід роботи досвід юридичної роботи на посадах державної служби категорій «Б» 

чи «В», 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

• вміння ефективної комунікації;
• лідерські якості;
• аналітичні здібності;
• організаторські здібності

2 Необхідні
особистісні
якості

• ініціативність;
• відповідальність;
• самоорганізація

3 Уміння
працювати з 
комп’ютером

• впевнений користувач Microsoft Office, 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

• законів України «Про телекомунікації», «Про радіочастотний 
ресурс України»;
• Цивільного кодексу України;
• Господарський кодекс України;
• Господарський процесуальний кодекс України

mailto:i.bazan@nkrzi.gov.ua


змістом роботи
державного
службовця
відповідно до
положення про
структурний
підрозділ

Начальник Управління персоналу Олена ШАПРАН



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ керівника 
____.____ .2019 №

Апарату

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

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) за дорученням начальника відділу юридичної роботи 
Департаменту правового забезпечення (далі - відділ):

- бере участь у розгляді проектів наказів Голови НКРЗІ 3 
фінансових та організаційних питань;

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

- бере участь в організації роботи, пов’язаної з укладенням 
договорів (контрактів), бере участь у підготовці їхніх проектів та 
здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, 
забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів НКРЗІ, а 
також візує кожну сторінку проектів договорів за наявності 
погодження віз (керівників) заінтересованих самостійних структурних 
підрозділів, уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання 
та виявлення корупції НКРЗІ;

- бере участь у проведенні разом із заінтересованими 
самостійними структурними підрозділами та посадовими особами, які 
не входять до складу самостійних структурних підрозділів НКРЗІ, 
аналізу результатів господарської діяльності НКРЗІ, вивченні умов і 
причин виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних 
зобов’язань, а також стану дебіторської та кредиторської 
заборгованості;

- перевіряє на відповідність законодавству і міжнародним 
договорам України проекти рішень НКРЗІ як колегіального органу, 
проекти наказів, розпоряджень або інших актів, що подаються на 
підпис Голові НКРЗІ, керівнику Апарату, редакційно опрацьовує 
вказані проекти та редагує їх;

- бере участь в робочих групах, утворених НКРЗІ;
- здійснює моніторинг актуальності інформації, розміщеної на 

офіційному вебсайті НКРЗІ у рубриках, відповідальність за 
наповнення яких закріплена за Департаментом правового 
забезпечення (далі - Департамент), та забезпечує своєчасність, 
автентичність і повноту подання за підписом заступника директора 
департаменту -  начальника відділу правового забезпечення 
регуляторної діяльності Департаменту інформаційних матеріалів до 
Департаменту забезпечення діяльності для їх розміщення на 
офіційному вебсайті;

- розглядає та бере участь у розгляді проектів нормативно- 
правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з 
питань, що належать до компетенції НКРЗІ, та готує пропозиції до 
них;

- розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-



правових актів з питань, пов’язаних із правовим регулюванням 
договірних відносин, кадрового та матеріально-технічного 
забезпечення;

- бере участь у роботі комісії з розгляду питань стосовно 
списання майна та підготовці матеріалів на її засідання;

- проводить юридичну та антидискримінаційну експертизи 
проектів нормативно-правових актів та інших документів правового 
характеру з питань, пов’язаних із правовим забезпеченням 
регулювання договірних відносин, кадрового та матеріально- 
технічного забезпечення;

- опрацьовує надані самостійними структурними підрозділами 
НКРЗІ документи з кадрових питань, питань списання, відчуження, 
передачі майна, фінансових планів підприємств, які належать до сфери 
управління НКРЗІ;

2) інформує в установленому порядку начальника відділу про 
необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно- 
правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили 
чинність, або скасування з питань, що належать до компетенції 
відділу;

3) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про 
працю, у разі невиконання або порушення їхніх вимог подає в 
установленому порядку проект письмового висновку з пропозиціями 
про усунення таких порушень;

4) 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;

5) виконує інші обов’язки, визначені законодавством України, а 
також доручення директора Департаменту та начальника відділу

Умови оплати 
праці

• посадовий оклад -  8000 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;

- таРРяження 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. 02 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, 
09 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 
якості

• вміння працювати в команді;
• вміння надавати зворотній зв’язок;
• здатність приймати зміни та змінюватись;
• вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2 Необхідні
особистісні
якості

• відповідальність;
• дисциплінованість

3 Уміння • впевнений користувач Microsoft Office, мережі Інтернет,

mailto:i.bazan@nkrzi.gov.ua


працювати з 
комп’ютером

інформаційно-правової системи Ліга: Закон

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», «Про публічні закупівлі» 
(в частині повноважень НКРЗІ);
• Господарського кодексу України

Начальник Управління персоналу Олена ШАПРАН



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ керівника 
____. .2019 №

Апарату

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду

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

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) Вносить пропозиції заступнику начальника управління -  
начальнику відділу кадрової роботи Управління персоналу (далі - 
відділ) 3 питань удосконалення управління персоналом та кадрового 
менеджменту в межах своїх повноважень, зокрема, шляхом 
розроблення зразків, шаблонів документів, автоматизації 
відповідних процесів;
2) за дорученням заступника начальника управління - начальника 
відділу готує аналітичні матеріали, пропозиції в межах своїх 
повноважень для здійснення аналітично-консультативного 
забезпечення роботи керівника Апарату з питань управління 
персоналом;
3) за дорученням заступника начальника управління -  начальника 
відділу веде встановлену звітно-облікову документацію в межах 
своїх повноважень, готує звітність з кадрових питань згідно з 
визначеним начальником Управління персоналу (далі - Управління) 
розподілом;
4) розробляє та забезпечує подання на затвердження у 
встановленому порядку правила внутрішнього службового 
розпорядку НКРЗІ (правила внутрішнього трудового розпорядку), 
ознайомлює працівників з ними, а також із Загальними правилами 
етичної поведінки державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування, затвердженими наказом Національного 
агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.08.2016 за 
№ 1203/29333, та іншими документами з проставленням ними 
підписів та дати ознайомлення, зокрема інформує працівників 
НКРЗІ під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, 
де вони будуть працювати, небезпечних і шкідливих виробничих 
факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на 
здоров’я, їх права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах;
5) за дорученням заступника начальника управління -  начальника 
відділу перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та 
державну службу, правил внутрішнього службового (трудового) 
розпорядку в НКРЗІ;
6) готує матеріали щодо призначення на посади, переведення та 
звільнення персоналу НКРЗІ;
7) організовує складення Присяги державного службовця особою, 
яка вперше вступає на державну службу;
8) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і 
зберіганням трудових книжок працівників НКРЗІ;
9) готує у межах повноважень документи щодо призначення 
пенсій персоналу НКРЗІ;



10) контролює досягнення граничного віку перебування на 
державній службі в НКРЗІ, у разі потреби готує накази керівника 
Апарату, Голови НКРЗІ про припинення державної служби;
11) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій з 
НКРЗІ особі копії акта про звільнення, належно оформленої 
трудової книжки;
12) готує проекти наказів керівника Апарату, Голови НКРЗІ щодо 
покладання обов’язків на період тимчасової відсутності працівників 
та встановлення виплат (доплат) за додаткове навантаження у 
зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного 
службовця (працівника), встановлення норми тривалості робочого 
часу в НКРЗІ, встановлення неповного робочого дня або неповного 
робочого тижня, гнучкого режиму робочого часу, про залучення 
державних службовців до роботи понад установлену тривалість 
робочого дня, веде облік тривалості такої роботи, в тому числі у 
вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час, готує проекти 
наказів про надання днів відпочинку (компенсації) за роботу у такі 
дні (час) відповідно до правил внутрішнього службового розпорядку 
НКРЗІ. Забезпечує в межах повноважень Управління виконання 
інших норм правил внутрішнього службового розпорядку НКРЗІ 
(правил внутрішнього трудового розпорядку), ініціює внесення у 
разі необхідності змін до них;
13) координує врегулювання, у разі потреби, покладання 
обов’язків на період тимчасової відсутності керівників самостійних 
структурних підрозділів НКРЗІ;
14) забезпечує наповнення бази даних працівників НКРЗІ з 
використанням програмного забезпечення інформаційно-аналітичної 
системи «Кадри-Web» в межах своїх повноважень та надання 
інформації до довідника заміщення користувачів системи 
електронного документообігу НКРЗІ;
15) проводить моніторинг видання Кабінетом Міністрів України 
розпоряджень щодо перенесення робочих днів, встановлення 
чергувань під час святкових та неробочих днів, інформує про такі 
розпорядження заступника начальника управління -  начальника 
відділу, за його дорученням розробляє графіки чергувань 
працівників НКРЗІ після закінчення робочого дня, у вихідні, 
святкові і неробочі дні;
16) готує в межах своїх повноважень пропозиції до квартальних 
планів роботи Управління та інформацію для підготовки відповідної 
звітності;
17) за дорученням заступника начальника управління -  начальника 
відділу в межах своїх повноважень здійснює розгляд звернень 
громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, 
запитів та звернень народних депутатів, запитів на інформацію з 
питань управління персоналом;
18) виконує обов’язки заступника начальника управління -  
начальника відділу на період його тимчасової відсутності (відпустка, 
відрядження, хвороба тощо);
19) виконує інші обов’язки, визначені законодавством України, а 
також доручення начальника Управління та заступника начальника 
управління — начальника відділу

Умови оплати • посадовий оклад -  8990 грн;



праці • 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 поо 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 П о р я д к у , 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. 25 листопада 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, 
02 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

mailto:i.bazan@nkrzi.gov.ua


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

соціальні та поведінкові науки, управління та адміністрування або 
публічне управління та адміністрування або право

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

• вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;
• орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
• вміння працювати при багатозадачності;
• вміння ефективної комунікації;
• здатність до прийняття ефективних рішень

2 Необхідні
особистісні
якості

• відповідальність;
• орієнтація на саморозвиток

3 Уміння
працювати з 
комп’ютером

• вміння використовувати комп’ютерне обладнання та офісну 
техніку;
• впевнений користувач Microsoft Office

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;
• Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, 
затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства 
юстиції України, Міністерства соціального захисту населення 
України від 29.07.1993 № 58, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 
України 17.08.1993 за№  110;
• Порядку ведення та зберігання особових справ державних 
службовців, затвердженого наказом Національного агентства 
України з питань державної служби від 22.03.2016 № 64, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.04.2016 за 
№ 567/2869;
• постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15;
• 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 (в частині вимог до створення 
управлінських документів)

Начальник Управління персоналу



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ керівника Апарату 

.____.2019 №

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;
• 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. 02 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, 
09 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

mailto:i.bazan@nkrzi.gov.ua


1 Освіта вища освіта освітнього ступеня не нижче 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

І 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 ШАПРАН



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ керівника 
____._____.2019 №

Апарату

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду

начальника Відділу з міжнародних питань та європейської інтеграції Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) здійснення керівництва діяльністю Відділу з міжнародних 
питань та європейської інтеграції (далі-Відділ);

2) розподіл обов’язків між працівниками Відділу;
3) забезпечення розроблення Відділом або участі Відділу у 

розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що 
належать до компетенції Відділу, та безпосереднє розроблення 
проектів відповідних нормативно - правових актів;

4) забезпечення організації діловодства у Відділі відповідно до 
номенклатури справ НКРЗІ, Інструкції з діловодства в НКРЗІ;

5) забезпечення виконання покладених на Відділ завдань (5.1-5.9) 
та функцій (5.10-5.33), а саме:

5.1 забезпечення виконання законодавчих та інших нормативно- 
правових актів у сфері зовнішніх зносин у рамках діяльності НКРЗІ;

5.2 участь у забезпеченні діяльності НКРЗІ щодо міжнародної 
координації та міжнародного захисту частотних присвоєнь України, 
участі у роботі Міжнародного союзу електрозв’язку та інших 
міжнародних організацій з питань, що належать до повноважень 
НКРЗІ, організація в установленому порядку виконання їх рішень;

5.3 забезпечення здійснення НКРЗІ співробітництва з відповідними 
міжнародними організаціями та органами регулювання у сфері 
телекомунікацій, електронних комунікацій, інформатизації, 
користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового 
зв’язку іноземних держав;

5.4 забезпечення в установленому порядку участі НКРЗІ у 
підготовці проектів міжнародних договорів України, підготовка 
пропозицій та супроводження укладання відповідно до закону 
міжнародних договорів міжвідомчого характеру;

5.5 координація та супроводження діяльності в межах компетенції 
НКРЗІ, пов’язаної з реалізацією стратегії інтеграції України до ЄС, а 
також участі у переговорному процесі зі створення зон вільної торгівлі 
та щодо діяльності у Світовій організації торгівлі;

5.6 розроблення проектів нормативно-правових актів за напрямом 
співпраці у рамках міжнародного співробітництва в галузі зв’язку, 
інформатизації та інформаційного суспільства у межах компетенції 
Відділу;

5.7 координація та реалізація проектів міжнародної технічної 
допомоги, проектів двостороннього та багатостороннього 
співробітництва в Апараті НКРЗІ;

5.8 забезпечення організації прийому іноземних делегацій, груп та 
окремих іноземців в НКРЗІ та супроводження роботи з ними;

5.9 забезпечення відповідно до законодавства дотримання на рівні



міжнародних вимог дипломатичного протоколу при супроводжені 
заходів міжнародного характеру в Україні з питань, що належать до 
компетенції НКРЗІ;

5.10 забезпечення спільно з іншими самостійними структурними 
підрозділами НКРЗІ та підприємствами, що належать до сфери 
управління НКРЗІ, взаємодії з міжнародними організаціями та 
іноземними адміністраціями при здійсненні міжнародно-правового 
захисту радіочастотного ресурсу України та координації супутникових 
мереж з метою реалізації завдань і повноважень, покладених на 
НКРЗІ;

5.11 здійснення організації та забезпечення участі Голови, членів 
НКРЗІ та працівників Апарату НКРЗІ в міжнародних заходах і 
робочих органах Міжнародного союзу електрозв’язку (MCE), 
Всесвітнього поштового союзу (ВПС), Європейської конференції 
адміністрацій зв’язку (СЕПТ), а також в діяльності інших 
міжнародних та регіональних організацій у сфері телекомунікацій, 
електронних комунікацій, інформатизації, користування 
радіочастотним ресурсом та поштового зв’язку;

5.12 забезпечення здійснення НКРЗІ співробітництва з органами 
регулювання у сфері телекомунікацій, електронних комунікацій, 
інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання 
послуг поштового зв’язку іноземних держав, а також підготовка 
пропозицій щодо організації або розширення секторального 
співробітництва з регуляторними органами інших країн, включаючи 
започаткування та реалізацію проектів двостороннього та 
багатостороннього співробітництва;

5.13 підготовка пропозицій щодо укладання міжнародних договорів 
(угод, протоколів, меморандумів тощо), розроблення їхніх проектів та 
супроводження укладання міжнародних договорів міжвідомчого 
характеру відповідно до закону;

5.14 здійснення координації та супроводження діяльності в межах 
компетенції НКРЗІ, пов’язаної з реалізацією стратегії інтеграції 
України до Європейського Союзу;

5.15 забезпечення здійснення діяльності НКРЗІ у 
зовнішньополітичній ініціативі Європейського Союзу «Східного 
партнерства»;

5.16 здійснення підготовки в межах компетенції НКРЗІ матеріалів 
для формування позиції України з метою забезпечення переговорного 
процесу зі створення зон вільної торгівлі та щодо діяльності у Світовій 
організації торгівлі;

5.17 розроблення проектів нормативно-правових актів з питань, що 
належать до компетенції Відділу, здійснення підготовки пропозицій 
керівництву НКРЗІ щодо вдосконалення нормативно-правових актів, 
предметом правового регулювання яких є міжнародне співробітництво 
в сфері регулювання телекомунікацій, електронних комунікацій, 
інформатизації, інформаційного суспільства, користування 
радіочастотним ресурсом та поштового зв’язку;

5.18 підготовка спільно з іншими самостійними структурними 
підрозділами НКРЗІ пропозицій щодо залучення проектів міжнародної 
допомоги, включаючи технічну допомогу Європейського Союзу через 
інструменти ТАІЕХ і Twinning, «Східне партнерство» та інше. 
Супроводження започаткування та реалізації спільно з 
відповідальними самостійними структурними підрозділами НКРЗІ



проектів та програм, що здійснюються за рахунок коштів програм 
міжнародної допомоги;

5.19 підготовка пропозицій, організація та супроводження спільно
із самостійними структурними підрозділами НКРЗІ та
підприємствами, що належать до сфери управління НКРЗІ, проведення 
в Україні заходів міжнародного характеру з питань, що належать до 
компетенції НКРЗІ, а також підтримка іміджу НКРЗІ на галузевому 
європейському та світовому рівні;

5.20 здійснення організації та координації діяльності з 
протокольного забезпечення візитів в Україну з питань, що належать 
до компетенції НКРЗІ, представників міжнародних, регіональних 
організацій, регуляторних органів на вищому рівні та візитів Голови та 
членів НКРЗІ за кордон;

5.21 здійснення протокольного забезпечення міжнародних 
контактів і робочих зустрічей Голови НКРЗІ, членів НКРЗІ та 
визначених представників НКРЗІ з членами іноземних делегацій, 
групами та окремими іноземцями, а також ведення обліку таких 
зустрічей;

5.22 підготовка висновків, інформаційно-довідкових матеріалів 
щодо міжнародного співробітництва та європейської інтеграції з 
питань, що належать до компетенції НКРЗІ;

5.23 здійснення перспективного та поточного планування 
міжнародного співробітництва НКРЗІ, реалізація в рамках своєї 
компетенції загальної координації міжнародної діяльності НКРЗІ та 
підприємств, що належать до сфери управління НКРЗІ;

5.24 здійснення спільно з іншими самостійними структурними 
підрозділами НКРЗІ контролю за виконанням зобов’язань, 
передбачених міжнародними договорами для Української сторони, з 
питань, що належать до компетенції НКРЗІ;

5.25 здійснення координації та супроводу розроблення Головою 
НКРЗІ, членами НКРЗІ, самостійними структурними підрозділами 
НКРЗІ позицій делегацій, проектів директив, технічних завдань і 
пропозицій, які мають розглядатися в рамках заходів міжнародного 
характеру, а також з питань, які стосуються предмету переговорів;

5.26 здійснення формування та узгодження складів делегацій для 
участі у роботі міжнародних та регіональних організацій, членом яких 
є Україна, а також у заходах міжнародного характеру в Україні та за 
кордоном;

5.27 здійснення розгляду та погодження, в разі потреби разом з 
іншими самостійними структурними підрозділами НКРЗІ, директив, 
технічних завдань або вказівок на закордонні відрядження та звітів за 
результатами відряджень працівників НКРЗІ та підприємств, що 
належать до сфери управління НКРЗІ;

5.28 організація супроводу погоджень зазначених документів в 
Міністерстві закордонних справ України та інших державних органах, 
отримання дозволів на відрядження Голови НКРЗІ у Президента 
України;

5.29 здійснення підготовки проектів наказів Голови НКРЗІ та 
керівника Апарату про відрядження за кордон, супроводження 
оформлення виїзних документів для представників НКРЗІ, які 
відбувають за кордон;

5.30 здійснення обліку закордонних відряджень;
5.31 надання консультацій з питань дипломатичного протоколу



представникам НКРЗІ, які беруть участь у заходах міжнародного 
характеру;

5.32 здійснення розгляду кореспонденції, що надходить з-за 
кордону і від іноземних представництв в Україні та, в разі 
необхідності, здійснення неофіційного вибіркового перекладу 
державною мовою для доповіді керівництву НКРЗІ та для 
опрацювання в самостійних структурних підрозділах по суті питання. 
Здійснення погодження та візування всіх видів кореспонденції, що 
надсилається за кордон, в іноземні представництва в Україні, а також 
в державні органи України з питань міжнародного співробітництва;

5.33 здійснення представлення та захист, в межах компетенції, 
інтересів НКРЗІ в рамках забезпечення здійснення міжнародного 
співробітництва;

6) організація у встановленому порядку квартального планування 
роботи Відділу та підготовки відповідної звітності;

7) виконання інших функцій відповідно до законодавства України, 
наказів та доручень Голови НКРЗІ, керівника Апарату, доручень 
членів НКРЗІ

Умови оплати 
праці

• посадовий оклад -  11490 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 Ф о р м о ю  з г і д н о  з  додатком 2 і до П о р я д к у , в  я к о м у  

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. 25 листопада 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 шодо забезпечення розумного пристосування 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, 
02 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.gov.ua

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

міжнародні відносини
2 Досвід роботи досвід роботи у сфері міжнародних відносин на посадах державної 

служби категорій «Б» чи «В», або досвід служби у сфері міжнародних 
відносин в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи у 
сфері міжнародних відносин 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

• вміння вільно спілкуватися діловою англійською мовою;
• вміння ефективної комунікації;
• лідерські якості;
• аналітичні здібності;
• організаторські здібності

2 Необхідні
особистісні
якості

• ініціативність;
• відповідальність;
• самоорганізація

3 Уміння
працювати з 
комп’ютером

• впевнений користувач Microsoft Office, мережі Інтернет

Професійні знання

Вимога Компоненти вимоги

mailto:i.bazan@nkrzi.gov.ua


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 
положення про 
структурний 
підрозділ

• законів України «Про телекомунікації», «Про радіочастотний 
ресурс України» (в частині міжнародного співробітництва та 
міжнародного захисту частотних присвоєнь);
• Указу Президента України від 08.05.2012 № 306 «Питання 
здійснення зовнішніх зносин національними комісіями, що 
здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері 
зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових 
послуг»;
• Порядку участі центральних органів виконавчої влади у 
діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
13.09.2002 № 1371;
• Порядку підготовки проектів директив, вказівок і технічного 
завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх 
результатами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 04.11.2015 № 903

Начальник Управління персоналу Олена ШАПРАН



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ керівника Апарату
___.____.2019 № _____

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду

головного спеціаліста Відділу з міжнародних питань та європейської інтеграції 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) за дорученням начальника Відділу з міжнародних питань та 
європейської інтеграції (далі - відділ) координує виконання 
Самостійними структурними підрозділами та посадовими особами, 
які не входять до складу самостійних структурних підрозділів 
НКРЗІ, законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері 
зовнішніх зносин у рамках діяльності НКРЗІ;

2) за дорученням начальника відділу безпосередньо розробляє 
або бере участь у розроблені проектів нормативно-правових актів 
в галузі зв’язку, інформатизації та інформаційного суспільства, 
проектів інших документів з питань, що належать до компетенції 
відділу;

3) готує до розгляду начальником відділу пропозиції Голові 
НКРЗІ щодо укладання міжнародних договорів (угод, протоколів, 
меморандумів тощо), розробляє їхні проекти та супроводжує 
укладання міжнародних договорів міжвідомчого характеру 
відповідно до закону;

4) за дорученням начальника відділу забезпечує здійснення 
НКРЗІ співробітництва з органами регулювання у сфері 
телекомунікацій, електронних комунікацій, інформатизації, 
користування радіочастотним ресурсом та надання послуг 
поштового зв’язку іноземних держав та готує до розгляду 
начальником відділу пропозиції щодо організації або розширення 
секторального співробітництва з регуляторними органами інших 
країн, включаючи започаткування та реалізацію проектів 
двостороннього та багатостороннього співробітництва;

5) готує проекти листів органам державної влади, 
міжнародним та регіональним організаціям, іноземним компаніям 
та окремим представникам з питань, що належать до його 
компетенції, та погоджує їх із заступником начальника відділу 
та/або з начальником відділу;

6) за дорученням заступника начальника відділу надає 
консультації з питань дипломатичного протоколу представникам 
НКРЗІ, які беруть участь у заходах міжнародного характеру;

7) у разі необхідності безпосередньо здійснює неофіційний 
вибірковий переклад іноземної кореспонденції та інших матеріалів 
(з англійської) на державну мову та погоджує його із заступником 
начальника відділу;

8) виконує інші обов’язки, визначені законодавством України, 
а також доручення начальника відділу.

Умови оплати 
праці

• посадовий оклад -  8000 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 тю  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 я к о м у  

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. 25 листопада 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 р о з у м н и м  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, 
02 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

mailto:i.bazan@nkrzi.gov.ua


1 Освіта вища освіта освітнього ступеня не нижче бакалавра у галузі знань 
міжнародні відносини або публічне управління та адміністрування

2 Досвід роботи не потребує
3 Володіння

державною
мовою

вільно

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1 Необхідні ділові 
якості

• вміння ефективної комунікації, в тому числі англійською 
мовою;
• вміння працювати при багатозадачності;
• здатність концентруватись на деталях;
• уміння працювати в команді

2 Необхідні
особистісні
якості

• дисциплінованість;
• відповідальність;
• вміння ефективної координації з іншими;
• вміння працювати в стресових ситуаціях

3 Уміння
працювати з 
комп’ютером

• впевнений користувач Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint), мережі Інтернет;
• вміння користуватися комп’ютерним обладнанням та офісною 
технікою

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» (в частині повноважень НКРЗІ), «Про міжнародні 
договори України»;
• Порядку участі центральних органів виконавчої влади у 
діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
13.09.2002 № 1371;
• Порядку підготовки проектів директив, вказівок і технічного 
завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за 
їх результатами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 04.11.2015 № 903

Начальник Управління персоналу Олена ШАПРАН
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