
1. 

Паспорт  

бюджетної програми на 2020 рік 

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання  

у сфері зв’язку та інформатизації 

(найменування головного розпорядника  

   

 коштів державного бюджету) 
 

                13 лютого 2020 р.                     23/нк 
 

від  № 

556 

(найменування головного розпорядника) (КПКВК ДБ) 

2. 5561000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 

3. 5561010 0460 

(найменування відповідального виконавця) (КПКВК ДБ) 

Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку та інформатизації 

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4. тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 

 та із спеціального фонду - тис. гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

 91 266,0  91 266,0 

- 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. 

(найменування бюджетної програми) (КФКВК) (КПКВК ДБ) 

тис. гривень. 
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6. 

№ з/п Ціль державної політики 

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

 2 Покращення якості надання послуг з доступу до мережі Інтернет. 

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

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

Мета бюджетної програми: 7. 

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

поштового зв'язку. 

8. Завдання бюджетної програми: 

№ з/п Завдання 

 1 Ліцензування та реєстрація у сфері надання телекомунікаційних послуг та користування радіочастотним ресурсом, встановлення ліцензійних умов та порядок 

контролю за їх дотриманням. 

 2 Проведення перевірок дотримання законодавства у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та послуг поштового зв'язку. 

 3 Аналіз стану ринку телекомунікацій 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. 

Напрями використання бюджетних коштів: 9. 
тис. гривень 

Напрями використання бюджетних коштів № 

з/п 

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Разом 

Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері зв'язку та інформатизації  1  91 266,0  91 266,0 

 91 266,00  0,00  91 266,00 Всього 

Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 10. 

Код державної 

цільової 

програми 

Назва державної цільової програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

тис. гривень 

11 Результативні показники бюджетної програми: 
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№ 

з/п. 

Показники Одиниця 

виміру 
Джерело 

інформації 

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Разом 

затрат 1 

 177,0  1 Кількість відряджень од. план відряджень, 

мемор. ордер № 8 

 177,0 

 1,0  2 Кількість службових автомобілів од. постанова КМУ від 

26.12.2011 № 1399, 
внутрішньогосподарс

ький облік 

 1,0 

 300,0  3 Кількість штатних одиниць од. постанова КМУ від 

05.04.2014 № 85, 
внутрішньогосподарс

ький облік 

 300,0 

продукту 2 

 205,0  1 Кількість виданих ліцензій за користування радіочастомним ресурсом од. внутрішньогосподарс

ький облік 

 205,0 

 320,0  2 Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу од. внутрішньогосподарс

ький облік 

 320,0 

 20,0  3 Кількість розглянутих нормативно-правових актів од. внутрішньогосподарс

ький облік 

 20,0 

 150,0  4 Кількість проведених перевірок од. внутрішньогосподарс

ький облік 

 150,0 

 13 000,0  5 Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України од. внутрішньогосподарс

ький облік 

 13 000,0 

ефективності 3 

 8,0  1 Кількість виданих ліцензій за користування радіочастотним ресурсом на 1 

працівника (27 працівників) 

од. внутрішньогосподарс

ький облік 

 11,0  2 Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу на 1 працівника (29 

працівників) 

од. внутрішньогосподарс

ький облік 

 1 625,0  3 Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника (8 

працівників) 

од. внутрішньогосподарс

ький облік 

 20 000,0  4 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 

од. внутрішньогосподарс

ький облік 

якості 4 

 100,0  1 Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості відс. внутрішньогосподарс

ький облік 
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 85,0  2 Рівень усунених порушень, виявлених у ході перевірок відс. внутрішньогосподарс

ький облік 

 97,0  3 Частка виданих ліцензій у загальному обсязі звернень щодо їх видачі відс. внутрішньогосподарс

ький облік 

 96,0  4 Частка виданих дозволів на використання номерного ресурсу у загальному обсязі 

звернень щодо їх видачі 

відс. внутрішньогосподарс

ький облік 

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: 

 

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ Голова НКРЗІ 

(підпис) ініціали/ініціал, прізвище 

Погоджено:  

Міністерство фінансів України 

 

(підпис) ініціали/ініціал, прізвище 

М.П.  

(Дата погодження)  


