
1. 

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1) 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 556 

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету 

Реалізація державної політики у сфері телекомунікацій, інформатизації та розвитку інформаційного суспільства, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг 

поштового зв'язку. 
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Найменування показника результату 

3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету 

1. Cтворення сприятливих умов для впровадження новітніх радіотехнологій та надання споживачам сучасних телекомунікаційних  послуг. 

 5,0  5,0  2,0  7,0  8,0 Аналіз ринків для обґрунтування рішень щодо забезпечення 

зростання конкуренції на ринках телекомунікаційних послуг та на 

ринку поштового зв'язку 

кількість 

 1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 Виявлення порушень законодавства на 1 захід нагляду кількість 

 85,0  85,0  80,0  80,0  80,0 Усунення порушень законодавства, виявлених за результатами 

заходу нагляду 

відс. 

 2,0  3,0  0,2  0,3  4,0 Забезпечення функціонування послуги перенесення абонентського 

номера в мережу іншого оператора із збереженням свого номера  

(MNP) 

кількість 

2. Покращення якості надання послуг з доступу до мережі Інтернет. 

 1,0  1,0  1,0 Виявлення порушень законодавства на 1 захід нагляду кількість 

 85,0  85,0  80,0 Усунення порушень законодавства, виявлених за результатами 

заходу нагляду 
відс. 

 1,0 Створення, розгортання та експлуатація загальнонаціональної 

Системи контролю та вимірювання показників якості послуг з 

доступу до мережі Інтернет 

шт. 

3. Інтеграція телекомунікаційного простору України у глобальний телекомунікаційний простір, виходячи з національних інтересів України. 

 1,0  1,0  5,0  1,0 Участь у заходах відповідних міжнародних глобальних та 

регіональних організацій 

кількість 

1 



 

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 рік та індикативних прогнозних показників на 2022  і  2023 роки за бюджетними 

програмами (тис. грн.) 
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виконавець 
Найменування КПКВК 

10 

Номера 

стратегічних 

цілей 

0460 Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 

Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку та 

інформатизації 

5561010  90 726,5  90 726,5  95 726,5  90 726,5  83 797,4 

 83 797,4  90 726,5  95 726,5  90 726,5  90 726,5 ВСЬОГО: 

Голова НКРЗІ Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ 

(прізвище та ініціали) (підпис) 

Наталія ЄМЕЛЬЯНЕНКОВА Начальник Управління фінасового 

забезпечення - головний бухгалтер 

(підпис) (прізвище та ініціали) 
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