
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 1. 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2 

556 

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК 

2. 5561010 Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку та інформатизації 

(найменування бюджетної програми) КПКВК 

3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки 

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації   

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

послуг поштового зв'язку. 

3.2. Завдання бюджетної програми 

- ліцензування та реєстрація у сфері надання телекомунікаційних послуг та користування радіочастотним ресурсом, встановлення ліцензійних умов та порядок контролю 

за їх дотриманням; 
- проведення перевірок дотримання законодавства у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та послуг поштового зв'язку; 

- аналіз ринку телекомунікаційних послуг, підготовка пропозицій щодо забезпечення ринкової збалансованості та вдосконалення механізму державного регулювання у 

сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку. 

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми 

- Указ Президента України від 23.11.2011 № 1067 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації"; 

- Закон України "Про телекомунікації" від 18.11.2003 № 1280-ІV; 
- Закон України "Про радіочастотний ресурс України" від 01.06.2000 № 1770-ІІI; 

- Закон України "Про поштовий зв'язок" від 04.10.2001 № 2759-ІІІ; 

- Закон України "Про електронні комунікації" від 16.12.2020 № 1089-ІХ. 

4.   Надходження для виконання бюджетної програми 

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках 

Код Найменування 2020 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний 

фонд 

разом 

(3+4) 

2021  рік (затверджено) 2022 рік (проект) 

загальний фонд загальний фонд спеціальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

разом 

(6+7) 

разом 

(9+10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(тис. грн.) 

Надходження із загального фонду бюджету Х Х Х  95 726,5  153 223,4  87 964,3  153 223,4  95 726,5  87 964,3 

ВСЬОГО  87 964,3  87 964,3  95 726,5  95 726,5  153 223,4  153 223,4 

Разом надходжень  87 964,3  87 964,3  95 726,5  95 726,5  153 223,4  153 223,4 

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках 



Код Найменування 2023 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний 

фонд 

разом 

(3+4) 

2024  рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний 

фонд 

разом 

(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 

(тис. грн.) 

   8 

Надходження із загального фонду бюджету Х Х  91 457,5  91 231,4  91 457,5  91 231,4 

ВСЬОГО  91 231,4  91 231,4  91 457,5  91 457,5 

 91 457,5  91 231,4  91 231,4  91 457,5 Разом надходжень 

КЕКВ Найменування 2020 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(6+7) 

разом  

(9+10) 

спеціальний фонд загальний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету 

 

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках 
(тис. грн.) 

2110  69 005,6  69 010,8  73 289,5  69 005,6  69 010,8  73 289,5 Оплата праці 

2120  14 723,6  15 062,4  16 123,7  14 723,6  15 062,4  16 123,7 Нарахування на оплату праці 

2210  83,0  119,9  100,9  83,0  119,9  100,9 Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 

2240  2 659,3  3 370,0  42 300,0  2 659,3  3 370,0  42 300,0 Оплата послуг (крім комунальних) 

2250  26,9  210,5  310,5  26,9  210,5  310,5 Видатки на відрядження 

2270  903,3  2 591,6  3 718,5  903,3  2 591,6  3 718,5 Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

2282  156,9  157,0  157,0  156,9  157,0  157,0 Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку 

2800  405,7  204,3  223,3  405,7  204,3  223,3 Інші поточні видатки 

3110  5 000,0  1 406,0  5 000,0  1 406,0 Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 

3130  82,0  82,0 Капітальний ремонт 

3160  15 512,0  15 512,0 Придбання землі та нематеріальних 

активів 

ВСЬОГО  87 964,3  87 964,3  95 726,5  95 726,5  153 223,4  153 223,4 

2020 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(6+7) 

разом  

(9+10) 
спеціальний фонд загальний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ККК 

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках 

(тис. грн.) 

Найменування 

ВСЬОГО 



2023 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2024 рік (прогноз) 

загальний 

 фонд 

спеціальний фонд разом  

(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КЕКВ 

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках 
(тис. грн.) 

Найменування 

Оплата праці 2110  69 010,8  69 010,8  69 010,8  69 010,8 

Нарахування на оплату праці 2120  15 182,4  15 182,4  15 182,4  15 182,4 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210  82,6  65,0  82,6  65,0 

Оплата послуг (крім комунальних) 2240  2 300,0  2 300,0  2 300,0  2 300,0 

Видатки на відрядження 2250  310,5  310,5  310,5  310,5 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270  3 946,5  4 172,6  3 946,5  4 172,6 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку 

2282  157,0  157,0  157,0  157,0 

Інші поточні видатки 2800  241,6  259,2  241,6  259,2 

ВСЬОГО  91 231,4  91 457,5  91 457,5  91 231,4 

2023 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(3+4) 

2024 рік (прогноз) 

загальний фонд спеціальний фонд разом  

(6+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ККК 

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2023 і 2024 роках 

(тис. грн.) 

Найменування 

ВСЬОГО 

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів 

2022 рік (проект) 

загальний  

фонд 

9 10 

спеціальний  

фонд 

разом 

(3+4) 

11 

2021 рік (затверджено) 

загальний 

 фонд 

6 7 

спеціальний фонд разом 

(3+4) 

8 

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках 
(тис. грн.) 

5 4 3 2 1 

разом 

(3+4) 
спеціальний фонд загальний  

фонд 

2020 рік (звіт) Напрями використання бюджетних коштів №  

з/п 

 1   87 964,3  87 964,3 Забезпечення виконання функцій та 

завдань у сфері зв'язку та 

інформатизації 

 95 726,5  153 223,4  95 726,5  153 223,4 

ВСЬОГО  87 964,3  87 964,3  95 726,5  95 726,5  153 223,4  153 223,4 



6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках 

2024 рік (прогноз) 

загальний 

 фонд 

6 7 

спеціальний фонд разом 

(3+4) 

8 

(тис. грн.) 

5 4 3 2 1 

разом 

(3+4) 

спеціальний фонд загальний фонд 

2023 рік (прогноз) Напрями використання бюджетних коштів №  

з/п 

 1   91 231,4  91 231,4 Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері зв"язку та інформатизвції  91 457,5  91 457,5 

ВСЬОГО  91 231,4  91 231,4  91 457,5  91 457,5 

7. Результативні показники бюджетної програми 

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках 

Джерело інформації 

  спеціальний фонд  загальний фонд  спеціальний фонд  загальний фонд  спеціальний фонд загальний фонд 

2022 рік (проект) 2021 рік (затверджено) 2020 рік (звіт) Одиниця виміру Показники №  

з/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(тис. грн.) 

затрат 

 120,0 од. план відряджень, мемор. 

ордер № 8 

 122,0  267,0 Кількість відряджених працівників  1  

 300,0 од. Указ Президента України 

від 07.11.2014 № 862, 

постанова КМУ від 

05.04.2014 № 85, 

внутрішньогосподарський 

облік 

 203,0  300,0 Кількість штатних одиниць  2  

тис.грн. внутрішньогосподарський 

облік 

 1 406,0 Придбання комп'ютерного обладнання та офісної техніки  3  

тис.грн. внутрішньогосподарський 

облік 

 15 512,0 Придбання програмного забезпечення  4  

продукту 

 264,0 шт. внутрішньогосподарський 

облік 

 312,0  215,0 Кількість виданих ліцензій за користування радіочастомним 

ресурсом 

 1  

 280,0 шт. внутрішньогосподарський 
облік 

 366,0 Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу  2  

шт. внутрішньогосподарський 

облік 

 250,0 Кількість наданих дозволів на користування ресурсом нумерації  3  

 50,0 шт. внутрішньогосподарський 

облік 

 78,0  150,0 Кількість розглянутих нормативно-правових актів  4  

 208,0 шт. внутрішньогосподарський 

облік 

 63,0  155,0 Кількість проведених перевірок  5  

 12 000,0 шт. внутрішньогосподарський 

облік 

 11 875,0  13 000,0 Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України  6  

 1,0 шт. внутрішньогосподарський 

облік 

Кількість придбаних портативних компонентів (комплектів) 

Freerider IV 

 7  

ефективності 



 10,0 шт. внутрішньогосподарський 

облік 

 12,0  8,0 Кількість виданих ліцензій за користування радіочастотним 

ресурсом на 1 працівника 

 1  

 9,0 шт. внутрішньогосподарський 
облік 

 16,0 Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу на 
1 працівника 

 2  

шт. внутрішньогосподарський 

облік 

 9,0 Кількість наданих дозволів на користування ресурсом нумерації на 

1 працівника 

 3  

 1 500,0 шт. внутрішньогосподарський 

облік 

 1 696,0  1 625,0 Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 

працівника (8 працівників) 

 4  

 21 000,0 од. внутрішньогосподарський 

облік 

 29 505,0  31 500,0 Кількість отриманої та обробленої звітності та інформації,  що 

надана НКРЗІ операторами, провайдерами телекомунікацій 
виключно у формі електронних документів з обґрунтованим 

рівнем ідентифікації суб'єкта подання з використанням 

електронного цифрового підпису 

 5  

якості 

 100,0 відс. внутрішньогосподарський 

облік 

 99,0  100,0 Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості  1  

 85,0 відс. внутрішньогосподарський 

облік 

 76,0  85,0 Рівень усунених порушень, виявлених у ході перевірок  2  

 97,0 відс. внутрішньогосподарський 

облік 

 91,0  97,0 Частка виданих ліцензій у загальному обсязі звернень щодо їх 

видачі 

 3  

 98,0 відс. внутрішньогосподарський 

облік 

 98,0  98,0 Частка виданих дозволів на використання номерного ресурсу у 

загальному обсязі звернень щодо їх видачі 

 4  

відс. внутрішньогосподарський 

облік 

 98,0 Частка виданих дозволів на користування ресурсом нумерації у 

загальному обсязі звернень щодо їх видачі 

 5  

 100,0 відс. бухгалтерський звіт Рівень введення в дію придбаного портативного компоненту 

(комплекту) Freerider IV 

 6  

відс. внутрішньогосподарський 

облік 

 100,0 Рівень введення в дію придбанного комп'ютерного обладнання та 

офісної техніки 

 7  

відс. внутрішньогосподарський 

облік 

 100,0 Рівень впровадження придбанного програмного забезпечення  8  



№  

з/п 

Показники Одиниця виміру 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз) 

 загальний фонд  спеціальний фонд  загальний фонд   спеціальний фонд 

Джерело інформації 

7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках 

8 7 6 5 4 3 2 1 

(тис. грн.) 

затрат 

од. Кількість відряджень  1   0,0  0,0 

од. Кількість штатних одиниць  2   0,0  0,0 

продукту 

шт. Кількість виданих ліцензій за користування радіочастомним 

ресурсом 

 1   0,0  0,0 

шт. Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу  2   0,0  0,0 

шт. Кількість розглянутих нормативно-привових документів  3   0,0  0,0 

шт. Кількість проведених перевірок  4   0,0  0,0 

шт. Кількість розглянутих звернень,заяв, скарг громадян України  5   0,0  0,0 

ефективності 

шт. Кількість виданих ліцензій за користування радіочастомним 

ресурсом на 1 працівника 

 1   0,0  0,0 

шт. Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу на 

1 працівника 

 2   0,0  0,0 

шт. Кількість розглянутих звернень,заяв, скарг громадян України на 1 

працівника 

 3   0,0  0,0 

од. Кількість отриманої та обробленої звітності та інформації,  що 

надана НКРЗІ операторами, провайдерами телекомунікацій 

виключно у формі електронних документів з обґрунтованим 

рівнем ідентифікації суб'єкта подання з використанням 

електронного цифрового підпису 

 4   0,0  0,0 

якості 

відс. Частка вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості   1   0,0  0,0 

відс. Рівень усунених порушень, виявлених у ході перевірок  2   0,0  0,0 

відс. Частка виданих ліцензій у загальному обсязі звернень щодо їх 

видачі 

 3   0,0  0,0 

відс. Частка виданих дозволів на використання номерного ресурсу у 
загальному обсязі звернень щодо їх видачі 

 4   0,0  0,0 

8.  Cтруктура видатків на оплату праці 

2020 рік (звіт) Найменування 

загальний  

фонд 

спеціальний фонд 

2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 

загальний  

фонд 

спеціальний фонд спеціальний  

фонд 

загальний  

фонд 

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз) 

спеціальний фонд спеціальний фонд загальний  

фонд 

загальний  

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(тис. грн.) 

1. Обов'язкові виплати  39 084,2  39 084,2  39 490,5  39 490,1  39 490,1 

2. Стимулюючі доплати та надбавки  12 710,1  12 710,1  15 978,7  12 311,6  12 311,6 

3. Премії  7 357,9  7 357,9  7 350,5  7 350,5  7 350,5 
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4. Матеріальна допомога  9 858,6  9 858,6  10 469,8  9 858,6  9 858,6 

ВСЬОГО  69 010,8  69 010,8  73 289,5  69 010,8  69 010,8 

№ 
з/п 

Категорії працівників 

1 2 

2023 рік  

13 14 

2024 рік  

15 16 

2020 рік (звіт) 

загальний фонд спеціальний фонд 

3 5 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

2021 рік (план) 

загальний фонд спеціальний фонд 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

затверд- 

жено 

фактично 

зайняті 

4 6 7 8 9 10 

2022 рік 

11 12 

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах 

 7,00   7,00   7,00   7,00   5,00   7,00  Керівники  1  

 219,00   219,00   219,00   219,00   199,00   219,00  Державні службовці  2  

 14,00   14,00   14,00   14,00   12,00   14,00  Працівників державних органів, які 

виконують функції з 

обслуговування 

 3  

 240,00   240,00   240,00   240,00   216,00   240,00  Всього штатних одиниць 

з них штатні одиниці за загальним фондом, що 

також враховані у спеціальному фонді X X X X X X X 

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми 

11 10 

спеціальний фонд   загальний фонд 

2022 рік (проект) 

9 8 

спеціальний 

фонд 

  загальний фонд 

2021 рік (затверджено) 

7 6 

спеціальний фонд   загальний фонд 

2020 рік (звіт) 

5 4 3 2 1 

Короткий зміст заходів за програмою Коли та яким документом затверджена Назва   Код програми № 

з/п 

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках 

(тис. грн.) 

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках 

№ 

з/п 

  Код програми Назва Коли та яким документом затверджена Короткий зміст заходів за програмою 

1 2 3 4 5 

2023 рік (прогноз) 

  загальний фонд спеціальний фонд 

6 7 

2024 рік (прогноз) 

  загальний  

фонд 

спеціальний 

фонд 

8 9 

(тис. грн.) 

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році,  

обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки 

У 2020 році було проведено 57 засідань НКРЗІ. За результатами проведених засідань прийнято 547 рішень НКРЗІ. До розгляду питань, що мають важливе суспільне 
значення, на засідання НКРЗІ у формі відкритих слухань, у тому числі засобами відеоконференції, на підставі поданих заяв було запрошено понад 380 осіб – 

представників суб’єктів господарювання, громадськості, галузевих професійних об’єднань та українських засобів масової інформації. 
Протягом 2020 року НКРЗІ брала безпосередню участь у розробці проекту Закону України «Про електронні комунікації» і на своїх засіданнях приймала відповідні 

рішення щодо супроводження у Верховній Раді України цього та інших законодавчих актів, спрямованих на розбудову сфери телекомунікацій України. 

Відповідно до повноважень, зазначених Законом України "Про радіочастотний ресурс України"  НКРЗІ у 2020 році видала 312 ліцензії на користування  



радіочастотним ресурсом України. Кількість виданих дозволів на використання номерного ресурсу становить 366.  

Крім того, було проведено 63 перевірки. У зв'язку з вимогами Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо 
підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", Закону 

України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" та з 
урахуванням статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу COVID-19" (із змінами), від 22.07.2020 № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (із змінами) 

кількість проведених перевірок зменшилася. 

Кількість розглянутих звернень, заяв та скарг громадян України становить 11 875. 

КЕКВ/ 

ККК 

Найменування Затверджено з урахуванням 

змін 

Касові видатки/ 

надання кредитів 

Кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2020 

Кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2021 

Зміна кредиторської 

заборгованості 

(6-5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок 

коштів 

загального фонду спеціального фонду 

Бюджетні зобов'язання 

(4+6) 

8 9 10 

12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках 

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році 
(тис. грн.) 

 69 005,6 Оплата праці  69 010,8  69 005,6 2110 

 14 723,6 Нарахування на оплату праці  14 932,4  14 723,6 2120 

 83,0 Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 

 135,0  83,0 2210 

 2 659,3 Оплата послуг (крім комунальних)  2 900,0  2 659,3 2240 

 26,9 Видатки на відрядження  230,5  26,9 2250 

 903,3 Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

 2 931,6  903,3 2270 

 156,9 Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, 
не віднесені до заходів розвитку 

 157,0  156,9 2282 

 405,7 Інші поточні видатки  429,2  405,7 2800 

 87964,3 ВСЬОГО  90 726,5  87964,3 

Найменування КЕКВ/ 

ККК 

2021 рік 

затверджені 

призначення 

кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2021 

планується погасити кредиторську 

заборгованість за рахунок коштів 

загального фонду спеціального фонду 

2022 рік 

граничний обсяг можлива кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2022 

(4-5-6) 

планується погасити кредиторську 

заборгованість за рахунок коштів 

загального фонду спеціального фонду 

очікуваний обсяг 

взяття поточних 

зобов'язань 

(8-10) 

очікуваний обсяг 

взяття поточних 

зобов'язань 

(3-5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(тис. грн.) 
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках 

 69 010,8  73 289,5 2110 Оплата праці  69 010,8  73 289,5 



 15 062,4  16 123,7 2120 Нарахування на оплату праці  15 062,4  16 123,7 

 119,9  100,9 2210 Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 

 119,9  100,9 

 3 370,0  42 300,0 2240 Оплата послуг (крім комунальних)  3 370,0  42 300,0 

 210,5  310,5 2250 Видатки на відрядження  210,5  310,5 

 2 591,6  3 718,5 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  2 591,6  3 718,5 

 157,0  157,0 2282 Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку 

 157,0  157,0 

 204,3  223,3 2800 Інші поточні видатки  204,3  223,3 

 5 000,0  1 406,0 3110 Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 

 5 000,0  1 406,0 

 82,0 3130 Капітальний ремонт  82,0 

 15 512,0 3160 Придбання землі та нематеріальних активів  15 512,0 

 95 726,5  153 223,4  153 223,4 ВСЬОГО  95 726,5 

КЕКВ/ 

ККК 

Найменування Затверджено з урахуванням 

змін 

Касові видатки/ 

надання кредитів 

Дебіторська 

заборгованість на 

01.01.2020 

Дебіторська 

заборгованість на 

01.01.2021 

Очікувана дебіторська 

заборгованість на 

01.01.2022 

1 2 3 4 5 6 7 

Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення 

заборгованості 

8 9 

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках 

(тис. грн.) 

2110 Оплата праці  69 010,8  69 005,6 

2120 Нарахування на оплату праці  14 932,4  14 723,6 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 

 135,0  83,0  29,9 

2240 Оплата послуг (крім комунальних)  2 900,0  2 659,3 

2250 Видатки на відрядження  230,5  26,9 

2270 Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

 2 931,6  903,3 

2282 Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку 

 157,0  156,9 

2800 Інші поточні видатки  429,2  405,7 

ВСЬОГО  90 726,5  87 964,3  29,9 



№ 

з/п 

Найменування Статті (пункти) 

нормативно- 

правового акта 

Обсяг видатків/надання 

кредитів, необхідний для 

виконання статей (пунктів) 

(тис.грн.) 

Обсяг видатків/надання 

кредитів, врахований у 

граничному обсягу 

(тис.грн.) 

Обсяг видатків/надання  

кредитів, не забезпечений 

граничним обсягом 

(тис.грн.) 

(4-5) 

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) 

нормативно-правового акта в межах граничного обсягу 

1 2 3 4 5 6 7 

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду 

 19 190,5 Указ Президента україни від 23.11.2011 № 1067 

"Про утворення Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері зв'язку 

та інформатизації" 

 1   172 413,9 врахувати необхідні видатки в процесі узгодження показників проекту 

Державного бюджету України 

 153 223,4 

ВСЬОГО  172 413,9  153 223,4  19 190,5 

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році 

Для повноцінного безперебійного функціонування НКРЗІ додатково необхідні кошти в сумі 19 190,5 тис. грн. 
Враховуючи необхідність придбання предметів, матеріалів та обладнання (конвертів, марок, друкованої продукція, паперу, тонерів, витратних та інших матеріалів до 

комп'ютерної техніки та оргтехніки) необхідні додаткові кошти в сумі 515,8 тис. грн. 
На оплату послуг (крім комунальних) додатково необхідно 5 145,4 тис. грн., а саме: 

- оплата послуг із страхування орендованих приміщень та обладнання - 113,0 тис. грн. 
- оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення (послуги з технічної підтримки та розвитку СЕД НКРЗІ для 

потреб окремого діловодства за зверненнями громадян; модернізація (удосконалення) та забезпечення функціонування системи електронної звітності, як складової 
електронної регуляторної платформи та інші послуги) - 1 145,7 тис. грн.; 

- для забезпечення здійснення в ході державного нагляду вимірювань параметрів якості послуг рухомого (мобільного) зв'язку необхідні кошти для  забезпечення 
технічної підтримки та заходів щодо процедури оцінки відповідності приладу для вимірювання величин (Вимірювальна системи "Система тестування параметрів 

якості обслуговування мереж мобільного зв'язку") (Програмно-апаратний комплекс) Технічному регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 94 - 1 520,0 тис. грн.; 
- оплата послуг з підключення мобільних телефонів та послуг мобільного зв'язку, оплата послуг фіксованого телефонного зв'язку - 336,0 тис. грн.; 

 - послуги щодо оренди легкового автомобіля з водієм - 80,0 тис. грн.; 
 - оплата послуг з технічного захисту інформації - 960,7 тис. грн.; 

 - оплата представницьких видатків (необхідні для належного рівня прийому і обслуговування іноземних представників і делегацій, які прибуватимуть на запрошення 
для проведення переговорів з метою здійснення міжнародних зв'язків, установлення та підтримання взаємовигідного співробітництва) - 130,0 тис. грн.; 

- інші оплати послуг (крім комунальних) - 860,0 тис. грн. 
На відрядження в межах України та за кордон, з метою здійснення перевірок та для участі в заходах міжнародного характеру НКРЗІ на відрядження необхідно 1 573,7 

тис. грн. (враховуючи положення статті 72 Закону України "Про телекомунікації" та статті 59 Закону України "Про радіочастотний ресурс України", положеннями 
пункту 4 основних завдань НКРЗІ, передбачених Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, 

затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1067/2011, згідно пунктів постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371 "Про порядок 
участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна", де, разом з відповідними ЦОВВ, НКРЗІ визначена 

відповідальною за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, зокрема Міжнародному союзі електрозв'язку, Всесвітньому 
поштовому союзі, Європейській конференції адміністрацій зв'язку, а також керуючись відповідними Меморандумами про співробітництво та взаєморозуміння між 

НКРЗІ та регуляторними органами іноземних держав у рамках двостороннього співробітництва, із урахуванням участі НКРЗІ у діяльності Мережі регуляторних 
органів електронних комунікацій країн Східного партнерства). 

На дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм додатково необхідно 9 224,1 тис. грн.: 

З метою виконання Указу Президента України від 17.05.2019  № 242/2019 "Про забезпечення умов для впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку  



 

п'ятого покоління" необхідно проведення науково-дослідної роботи щодо визначення вартості спектра для впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку 

п'ятого покоління (5G). За результатами виконання цієї роботи буде підготовлено та подано в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект 
постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року № 200. Для виконання зазначеної науково-дослідної роботи додатково необхідно 3 012,04 тис. грн. 
Це дозволить провести тендер на право користування радіочастотним ресурсом у діапазонах радіочастот для 5G, за результатами якого держбюджет отримає 

надходження, які значно перевищать видатки на його підготовку, якою є виконання вищезазначеної науково-дослідної роботи.  
На проведення науково-дослідної роботи з визначення вартості ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження системи рухомого 

(мобільного) зв'язку в діапазонах 2100 МГц та 2300 МГц необхідно 3 012,04 тис. грн. та на виконання науково-дослідної роботи з дослідження можливості спільного 
використання радіоелектронних засобів спеціальних користувачів та системи рухомого (мобільного) зв'язку ІМТ, а також  радіоелектронних засобів ШСД та системи 

рухомого (мобільного) зв'язку ІМТ у діапазоні 2300-2400 МГц та сусідніх смугах - 3 200,0 тис. грн. 
На професійне навчання з метою підвищення рівня професійної компетентності та підвищення кваліфікації (пункт 7 частини другої статті 17, стаття 48 Закону України 

"Про державну службу", Закон України "Про професійний розвиток працівників", Положення про систему  професійного навчання державних голів місцевих 
державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затверджене постановою КМУ 

від 06.02.19 № 106) необхідно додатково 374,0 тис. грн. 
Для сплати судового збору (подача позовних заяв) додатково необхідно - 475,0 тис. грн. 

Для придбання програмного забезпечення для комп'ютерної техніки з передачею виключних прав на володіння, користування і розпорядження замовнику додатково 

необхідно 1 882,5 тис. грн. 

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, 

досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році 
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