
1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 556 

Звіт  

  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік 

(найменування головного розпорядника) (КПКВК ДБ) 

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

3. 

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця) 

5561010 Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку та інформатизації 0460 

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми 

№ 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. 

Мета бюджетної програми 5. 

Реалізація державної політики у сфері телекомунікацій, інформатизації та розвитку інформаційного суспільства, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку. 

6. 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. 

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 7. 

разом 
загальний  
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спеціальний 

фонд 
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загальний  

фонд 
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фонд 

спеціальний 
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Затверджено у паспорті бюджетної програми 

разом 
загальний  

фонд 

Касові видатки (надані кредити з бюджету) 
Відхилення  

№ 

з/п 
Напрями використання бюджетних коштів* 

11 

Усього  90 726,5  90 726,5  87 964,3  87 964,3 -2 762,2 -2 762,2 

-2762,2 -2762,2  87964,3  87964,3  1  90726,5  90726,5 Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері зв'язку та інформатизації 

тис. гривень 
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Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 

бюджетної програми 

Економія виникла за рахунок зменшення витрат, які планувалися у звя"зку з запровадженням на території України карантину щодо запобігання поширення хвороби СOVID-19. 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми 

Код 

державної 

цільової 

програми 

Назва державної цільової програми 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 

разом 
спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд разом 
спеціальний 

фонд 

загальний 

фонд разом 
спеціальний 

фонд 
загальний 

фонд 

Відхилення 
Касові видатки (надані кредити з бюджету) Затверджено у паспорті бюджетної 

програми 

2 1 

тис. гривень 

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання 9. 

11 

Фактичні результативні показники,  досягнуті 

за рахунок касових видатків (наданих 

кредитів з бюджету) Джерело 

інформації 

Одииниця 

виміру 
Показники 

№ 

з/п 

Затверджено  у паспорті бюджетної  

програми 

разом 
загальний  

фонд 

спеціаль- 

ний фонд 

Відхилення 

1 2 3 4 8 9 10 12 13 7 6 5 

разом 
спеціаль- 

ний фонд 

загальний  

фонд 
разом 

спеціаль- 

ний фонд 

загальний  

фонд 

1 затрат 

Кількість відряджень од. план відряджень, мемор. ордер № 

8 

 122  122 -10 -10  1  132  132 

Кількість службових автомобілів од. постанова КМУ від 26.12.2011 № 

1399, внутрішньогосподарський 

облік 

-1 -1  2  1  1 

Кількість штатних одиниць од. постанова КМУ від 05.04.2014 № 

85, внутрішньогосподарський 

облік 

 203  203 -97 -97  3  300  300 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

 п.1 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) загальна кількість відряджень в межах України та за кордон зменшилася. 

п. 2 У зв’язку з введенням з 12.03.2020 року в Україні карантину та переводу працівників НКРЗІ на дистанційний режим роботи договір на оренду автомобіля з водієм в 2020 році 

не укладався. 

2 продукту 

Кількість виданих ліцензій за 
користування радіочастомним 

ресурсом 

од. внутрішньогосподарський облік  312  312  107  107  1  205  205 

Кількість наданих дозволів на 

використання номерного ресурсу 

од. внутрішньогосподарський облік  366  366  46  46  2  320  320 
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Кількість розглянутих нормативно-

правових актів 
од. внутрішньогосподарський облік  78  78  58  58  3  20  20 

Кількість проведених перевірок од. внутрішньогосподарський облік  63  63 -87 -87  4  150  150 

Кількість розглянутих звернень, 

заяв, скарг громадян України 

од. внутрішньогосподарський облік  11875  11875 -1125 -1125  5  13000  13000 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

п.4 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) загальна кількость проведених перевірок зменшилася. 

п. 5 Зменшення звернень до 11875 було спричинено зменшенням надходження звернень з питань надання послуг фіксованого телефонного зв'язку через зменшення кількості 

абонентів оператора телекомунікацій ПАТ "Укртелеком". 

3 ефективності 

Кількість виданих ліцензій за 

користування радіочастотним 

ресурсом на 1 працівника (27 

працівників) 

од. внутрішньогосподарський облік  12  4  1  8 

Кількість наданих дозволів на 

використання номерного ресурсу на 

1 працівника (29 працівників) 

од. внутрішньогосподарський облік  16  5  2  11 

Кількість розглянутих звернень, 

заяв, скарг громадян України на 1 

працівника (8 працівників) 

од. внутрішньогосподарський облік  1696  71  3  1625 

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. внутрішньогосподарський облік  29505  9505  4  20000 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

4 якості 

Частка вчасно виконаних доручень у 

їх загальній кількості 
відс. внутрішньогосподарський облік  99 -1  1  100 

Рівень усунених порушень, 

виявлених у ході перевірок 
відс. внутрішньогосподарський облік  76 -9  2  85 

Частка виданих ліцензій у 

загальному обсязі звернень щодо їх 

видачі 

відс. внутрішньогосподарський облік  91 -6  3  97 

Частка виданих дозволів на 

використання номерного ресурсу у 

загальному обсязі звернень щодо їх 

видачі 

відс. внутрішньогосподарський облік  98  2  4  96 
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Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

п. 2 Рівень усунених порушень, виявлених у ході перевірок зменшився у зв"яку з обмеженнями, встановленими під час карантину та запровадження посилених протиепідемічних 

заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19. 

п. 3 У зв"язку з відмовою у видачі ліцензій. 

Враховуючи 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) зменшилася загальна кількость проведених перевірок та 

відряджень в межах України. 

Аналіз стану виконання результативних показників 

10. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць 

 
тис. гривень 

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми 

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. 

 

11. 

У 2020 році виникла економія бюджетних коштів за рахунок зменшення витрат, які були заплановані на початку року у звя"зку з запровадженням на території України 

карантину щодо запобігання поширення хвороби СOVID-19 та у зв'язку з проведенням закупівлі товарів через інформаційну систему "Прозорро". 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми 

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ Голова НКРЗІ 
(ім’я та прізвище) (підпис) 

Наталія ЄМЕЛЬЯНЕНКОВА Начальник Управління        

фінансового забезпечення -  

головний бухгалтер 

(ім’я та прізвище) 

(підпис) 


