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(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1) 

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", реєстр. номер 3549-1 від 11.12.2015 

шт. 

 1,0 Забезпечення прийняття Закону України "Про радіочастотний 

ресурс України", реєстр. номер 5051 від 30.08.2016 
шт. 

 2,0  4,0 Виконання завдань, покладених на НКРЗІ згідно з Планом заходів 

щодо дерегуляції господарської діяльності 
шт. 

 1,0  2,0 Виконання завдань, покладених на НКРЗІ згідно з Планом заходів 

щодо підвищення якості послуг рухомого (мобільного) зв'язку 

шт. 

 10,0  13,0  52,0  40,0  25,0 Гармонізація використання смуг радіочастот в Україні з ЄС 
відповідно до рішень Комісії ЄС, прийнятих у рамках Рішення № 
676/2002/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 7 березня 2002 

р. 

шт. 

 8,0  10,0  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 

шт. 
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2. Реалізація державної політики у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв'язку, вдосконалення нормативної та методологічної бази 

формування тарифів, які підлягають державному регулюванню 

 5,0  6,0  7,0 Розробка нормативно-правових актів та рішень НКРЗІ, спрямованих 

на виконання цілі 
шт. 

 5,0  5,0  5,0 Аналіз ринків для обґрунтування рішень щодо забезпечення 
зростання конкуренції на ринках телекомунікаційних послуг та на 

ринку поштового зв'язку 

кількість 

 3,0  4,0  5,0 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 

 1,0  1,0  1,0 Виявлення порушень законодавства на 1 захід нагляду шт. 

 85,0  80,0  75,0 Усунення порушень законодавства, виявлених за результатами 

заходу нагляду 
відс. 

4. Інтеграція телекомунікаційного простору України у глобальний телекомунікаційний простір, виходячи з національних інтересів України, шляхом участі в роботі міжнародних 

універсальних та регіональних організацій 

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

регіональних організацій 
кількість 

5. Інтеграція України до Єдиного цифрового ринку Європейського Союзу шляхом забезпечення наближення національного законодавства до норм і стандартів ЄС у сфері регулювання 

електронних комунікацій, включаючи  імплементацію положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони 

 2,0  2,0  2,0 Провед. консул. з нац. регулят. органами та європ. інституціями у 

рамках реаліз. двосторонніх контактів та участі у спільних заходах, 
та підгот. відпов. пропоз. щодо внесен. змін до законод. в частині 

гармоніз. законод. України із законод. ЄС 

кількість 

6. 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 Створення, розгортання та експлуатація за рахунок видатків, 
передбач. у держ. бюджеті для утримання НКРЗІ, загальнонац. 
Системи контролю та вимірюв. показн. якості послуг з доступу до 

мережі Інтернет 

шт. 

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021  і  2022 роки за бюджетними 

програмами (тис. грн.) 
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0460 Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 

Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку та 

інформатизації 
5561010  105 571,8  98 296,3  91 266,0  86 616,4  95 622,5 

 95 622,5  86 616,4  91 266,0  98 296,3  105 571,8 ВСЬОГО: 

Голова НКРЗІ Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ 

(прізвище та ініціали) (підпис) 

Наталія ЄМЕЛЬЯНЕНКОВА Начальник Управління 

фінансового забезпечення - 

головний бухгалтер 

(підпис) (прізвище та ініціали) 
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