
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2021 РOКИ додатковий, Форма 2019-3, п. 2.2 

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020-2021  роки за бюджетними програмами 

необхідно 
додатково (+) 

індикативні  
прогнозні показники 

Найменування Код 2020 рік (прогноз) 

1 2 3 4 

2021 рік (прогноз) 

необхідно 
додатково (+) 

індикативні прогнозні 
показники 

5 6 

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду 
на 2020 і 2021 роках 

7 

(тис. грн.) 

 850,0  132 453,7  850,0  95 161,1 Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку 
та інформатизації 

5561010 

2110 Оплата праці  69 350,6  102 056,9 
2120 Нарахування на оплату праці  19 837,8  24 160,9 
2210 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 
 215,3  200,0  215,3  200,0 

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних) 

 1 652,7  300,0  1 632,8  300,0 

2250 Видатки на відрядження  650,0  200,0  650,0  200,0 
2270 Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
 3 218,5  3 481,6 

2282 Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) 
програм, не віднесені до 
заходів розвитку 

 30,0  100,0  30,0  100,0 

2800 Інші поточні видатки  206,2  50,0  226,2  50,0 
ВСЬОГО  95 161,1  850,0  132 453,7  850,0 

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються 
додаткові кошти) 

Незабезпечення додатковими коштами у 2020-2021 роках призведе до втрати функціональності дієздатності НКРЗІ  та призведе до позбавлення функції з контролю за якістю 
телекомунікаційних послуг та розвитку інформаційного суспільства. 

№  
з/п 

Найменування Одиниця  
виміру 

 2020 рік (прогноз)  
в межах доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників  

Джерело інформації  2020 рік (прогноз) 
зміни   

у разі передбачення 
додаткових 

  коштів 

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів 

 2021 рік (прогноз)  
в межах  

доведених 
індикативних 
прогнозних 
показників  

 2021 рік (прогноз) 
зміни   

у разі передбачення 
додаткових  коштів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної 
програми 
Невиділення додаткових коштів у 2020-2021 роках може призвести до втрати функціональності НКРЗІ, та не виконання вимог Законів України "Про телекомунікації" від 18.11.2003 
№ 1280-IV та "Про радіочастотний ресурс України" від 01.06.2000 № 1770-ІІІ, а також позбавлення функції з контролю за якістю телекомунікаційних послуг та розвитку 
інформаційного суспільства. 



 
ВСЬОГО:   95 161,1  850,0  132 453,7  850,0 

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

Н. Ємельяненкова Начальник Управління фінансового 
забезпечення-головний бухгалтер 

(підпис) (прізвище та ініціали) 


