
1. 
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ загальний (Форма 2019-1) 

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. Реформування телекомунікаційної інфраструктури 
 7,9 Надходження до Державного бюджету України млрд.грн. 

 1,0 Забезпечення прийняття Закону України "Про електронні 
комунікації" 

шт. 

 2,0  6,0 Виконання завдань, покладених на НКРЗІ згідно з Планом заходів 
щодо дерегуляції господарської діяльності 

шт. 

 5,0 Виконання завдань, покладених на НКРЗІ згідно з Планом заходів 
щодо підвищення якості послуг рухомого (мобільного) зв'язку 

шт. 

 50,0  70,0  163,0  100,0  80,0 Визначення можливості або неможливості застосування нових типів 
радіоелектронних засобів на території України 

кількість 

 1 000,0  1 300,0  1 951,0  1 900,0  1 500,0 Внесення інформації про новий  тип радіоелектронного засобу 
(випромінювального пристрою), що можуть застосовуватись на 
території України в смугах радіочастот загального користування, до  
Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв 

кількість 

 15,0  20,0  52,0  40,0  25,0 Гармонізація використання смуг радіочастот в Україні з ЄС 
відповідно до рішень Комісії ЄС 

кількість 

 15,0  25,0  28,0  40,0  40,0 Проведення аналізу європейських стандартів у сфері користування 
радіочастотним ресурсом (ETSI) та визначений перелік стандартів 
ЄС для прийняття в Україні 

кількість 

 32 000,0  1 900,0  30 000,0 Кількість документів, які будуть оброблені системою обміну 
електронними документами 

шт. 

 2,0  1,0  1,0 Інтеграція захищеної інформаційно-телекомунікаційної 
інфраструктури національного регулятора з державними 
інформаційними ресурсами 

шт. 
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 1,0 Створення автоматизованої системи надання адміністративних 
послуг у сфері зв'язку в електронному вигляді 

шт. 

2. Забезпечення реалізації державної політики у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв'язку, вдосконалення нормативної та 
методологічної бази формування тарифів, які підлягають державному регулюванню 

 6,0  6,0  7,0  10,0  10,0 Розробка нормативно-правових актів та рішень НКРЗІ, спрямованих 
на виконання Стратегічної цілі 

шт. 

 6,0  6,0  1,0  1,0  5,0 Аналіз ринків для обґрунтування рішень щодо забезпечення 
зростання конкуренції на ринках телекомунікаційних послуг та на 
ринку поштового зв'язку 

кількість 

 5,0  5,0  3,0 Забезпечення функціонування послуги перенесення абонентського 
номера в мережу іншого оператора із збереженням свого номера  
(MNP) 

відс. 

3. Удосконалення контролю та нагляду за провадженням діяльності у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв'язку в умовах дерегуляції 

 2,0  2,0  2,0  2,0  2,0 Виявлення порушень законодавства на 1 захід нагляду кількість 

 85,0  85,0  70,0  75,0  80,0 Усунення порушень законодавства, виявлених за результатами 
заходу нагляду 

відс. 

4. Забезпечення виконання заходів, пов'язаних з реалізацією інтеграції України до ЄС, зокрема в частині імплементації Угоди про асоціацію та Порядку денного асоціації Україна - ЄС 

 1,0  1,0  2,0  2,0  1,0 Проведення консультацій з національними регуляторними органами 
та європейськими інституціями, та підготовка пропозицій щодо 
внесення змін до закон-ва в частині гармонізації закон-ва України із 
зак-вом ЄС з урахуванням національних особливостей 

кількість 

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020  і  2021 роки за бюджетними 
програмами (тис. грн.) 
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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  132 453,7  95 161,1  86 616,4  97 346,8  60 108,0 

 60 108,0  97 346,8  86 616,4  95 161,1  132 453,7 ВСЬОГО: 

В.о. Голови НКРЗІ О. Скляров 
(прізвище та ініціали) (підпис) 

Н. Ємельяненкова Начальник Управління 
фінансового забезпечення-головний 

бухгалтер 
(підпис) (прізвище та ініціали) 
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