
    

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

  556    ___Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації________________________________________ 
 (КВК)                                                                                         (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) 

про досягнення запланованої мети,  завдань та  результативних показників бюджетних програм, а також  цілей державної політики  

за результатами 2020 року 

1. Видатки та надання кредитів у 2018-2020 роках  

    тис. грн 

 

Найменування 
2018 рік 

звіт 

2019 рік 

звіт  

2020 рік  

 

план 

зі змінами 

звіт 

 

відхилення 

звітних 

показників від 

планових 

1 2 3 4 5 6 

Видатки, всього 95 622,5 83 797,4 90 726,5 87 964,3 -2 762,2 

у т. ч. загальний фонд 95 622,5 83797,4 90 726,5 87 964,3 -2 762,2 

          спеціальний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Надання кредитів, всього 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

у т. ч. загальний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

          спеціальний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всього видатки та надання кредитів  95 622,5 83 797,4 90 726,5 87 964,3 -2 762,2 

у т. ч. загальний фонд 95 622,5 83797,4 90 726,5 87 964,3 -2 762,2 

          спеціальний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2018-2020 роках  

Найменування, одиниця виміру 
2018рік 

факт 

2019 рік 

факт 

2020 рік 

план факт 

відхилення 

фактичних 

показників від 

планових 

1 2 3 4 5 6 

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

Показник досягнення  цілі, одиниця виміру      

Аналіз ринків для обґрунтування рішень щодо 

забезпечення зростання конкуренції на ринках 

телекомунікаційних послуг та на ринку поштового 

зв'язку, кількість 

 2 7 7 0 

Висновок про досягнення цілі 

Ціль досягнута в повній мірі.  Проведення аналізу ринків, визначення операторів, провайдерів з істотною ринковою перевагою на ринках, де 

конкуренція обмежена, і як наслідок виконання такими операторами зобов’язань, передбачених Законом України “Про телекомунікації”,створює 

сприятливі економічні умови, спрямовані на досягнення ефективної конкуренції. 

Показник досягнення  цілі, одиниця виміру      

Виявлення порушень законодавства на 1 захід 

нагляду, кількість 
1 1,13 1 0,9 -0,1 

Висновок про досягнення цілі 

Ціль досягнута, завдання виконане. Зменшення виявлених порушень пов'язане із покращенням поінформованості суб'єктів нагляду із вимогами 

законодавства, усуненням порушень до початку перевірки. 

Показник досягнення  цілі, одиниця виміру 

Усунення порушень законодавства, виявлених за 

результатами заходу нагляду, відсоток 
81 80 85 76,4 -8,6 

Висновок про досягнення цілі      

Рівень усунених порушень, виявлених у ході перевірок зменшився у зв'язку з обмеженнями, встановленими під час карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19. Також Законом України від 

18.09.2019 № 102-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що 

підлягають ліцензуванню» скасоване ліцензування у сфері телекомунікацій. При цьому зник такий захід впливу на порушників, як анулювання 

ліцензії, та не встановлено адміністративно-господарські санкції за порушення законодавства у цій сфері. 

Показник досягнення  цілі, одиниця виміру      

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15


Забезпечення функціонування послуги перенесення 

абонентського номера в мережу іншого 

оператора із збереженням свого номера  (MNP), 

кількість  

0,2 0,3 0,2 -0,1 

Висновок про досягнення цілі  

В Україні успішно реалізовано право споживачів послуг рухомого (мобільного) зв’язку на вільний вибір постачальників послуг за критеріями 

ціна/якість. Станом на 01.01.2021 104 655 абонентів, скористалися послугою перенесення абонентського номеру. При цьому, безпосередньо 

протягом 2020 року було перенесено 65 965 номерів. 

Ціль 2 Інтеграція телекомунікаційного простору України у глобальний телекомунікаційний простір, виходячи з національних інтересів        
України. 

Показник досягнення  цілі, одиниця виміру      

Участь у заходах відповідних міжнародних 

глобальних та регіональних організацій, кількість  
5 1 1 0 

Висновок про досягнення цілі 

Протягом 2020 року представники НКРЗІ брали участь у роботі Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ) та Європейської конференції 

адміністрацій зв’язку (СЕПТ), в тому числі з метою підготовки до Всесвітньої конференції радіозв’язку 2023 року МСЕ (ВКР-23), шляхом участі 

у ряді заходів відповідних організацій (8 заходів).  

Варто відзначити, в умовах пандемії COVID-19 та проведення переважної більшості заходів у форматі відеоконференції, витрати на участь у 

відповідних заходах протягом року вдалося мінімізувати. Водночас, виділення додаткових видатків загального фонду державного бюджету на 

наступні роки сприятиме більш ґрунтовному та результативному виконанню завдань. 

      

Показник досягнення  цілі, одиниця виміру      

Проведення консультацій з національними 

регуляторними органами та європейськими 

інституціями та підготовка пропозицій щодо 

внесення змін до законодавства в частині 

гармонізації законодавства України із 

законодавством ЄС з урахуванням національних 

особливостей, кількість 

1 3 2 2 0 

Висновок про досягнення цілі 



Протягом 2020 року, НКРЗІ проводилися консультації з національними регуляторними органами та європейськими інституціями з метою 

підготовки пропозицій щодо внесення змін до законодавства в частині гармонізації законодавства України із законодавством ЄС з урахуванням 

національних особливостей. Відповідна діяльність відбувалася, серед іншого, у рамках заходів: 

- Мережі регуляторних органів електронних комунікацій країн Східного партнерства (9 тематичних заходів); 

- проекту Twinning “Посилення регуляторної спроможності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації, у сфері доступу до ринку та системи моніторингу якості послуг” (29 короткострокових експертних місій, 2 семінари для 

українських стейкхолдерів). 

Зважаючи на те, що на реалізацію вказаної цілі додаткові видатки загального фонду державного бюджету не виділялися, з метою виконання 

передбачених завдань, представники НКРЗІ для проведення консультації з національними регуляторними органами та європейськими 

інституціями з метою підготовки пропозицій щодо внесення змін до законодавства в частині гармонізації законодавства України із 

законодавством ЄС використовували майданчики міжнародних заходів (в тому числі в Україні), участь в яких фінансувалася за кошти 

Європейської Комісії, участь у яких також брали експерти держав-членів ЄС. 

Варто відзначити, що за умови виділення додаткових видатків загального фонду державного бюджету на наступні роки сприятиме більш 

ґрунтовному та результативному виконанню завдань. 

 

Ціль Реформування телекомунікайної інфраструктури 

Показник досягнення  цілі, одиниця виміру      

Забезпечення прийняття Закону України "Про 

електронні комунікації", штук   
 1 1 

Висновок про досягнення цілі 

У 2020 році прийнято Закон України "Про електронні комунікації" та 28.12.2020 направлено на підпис Президенту.  

12.01.2021 Закон України "Про електронні комунікації" повернуто з підписом від Президента. 

      

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., штук 

52 40 25 9 -16 

Висновок про досягнення цілі 

Кількісні показники у 2020 році менші у порівнянні з прогнозованим показником на 2020 рік у зв'язку з тим, що зміни до Плану використання 

радіочастотного ресурсу України розробляє ЦОВВЗ. Крім гармонізованих 9 смуг, НКРЗІ до Адміністрації Держспецзв'язку подано пропозиції 

щодо гармонізації ще 22 смуг радіочастот. 

Показник досягнення  цілі, одиниця виміру      



 

3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2020 році  

3.1. 
5561010 

(КПКВК ДБ) 

0460 
(КФКВК) 

_____Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку та інформатизації_________________ 
 (найменування бюджетної програми) 

Мета бюджетної програми 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

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. 

 

 

 

Проведення аналізу європейських стандартів у 

сфері користування радіочастотним ресурсом 

(ETSI) та визначений перелік стандартів ЄС для 

прийняття в Україні 

28 40 40 48 8 

Висновок про досягнення цілі 

Показник кількості проведених аналізів європейських стандартів у сфері користування радіочастотним ресурсом (ETSI) у 2020 році більший у 

порівнянні з прогнозованим показником на 2020 рік у зв'язку проведенням додаткових аналізів європейських стандартів у сфері користування 

радіочастотним ресурсом (ETSI). 

Ціль  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 

Показник досягнення  цілі, одиниця виміру      

Розробка нормативно-правових актів та рішень 

НКРЗІ, спрямованих на виконання цілі, штук   
7 8 1 

Висновок про досягнення цілі 

Ціль досягнута в повній мірі. 



Видатки / надання кредитів у 2020 році 

тис. грн 

 План 

зі змінами 
Звіт 

 

Відхилення 

звітних показників від 

планових 

1 2 3 4 

Всього 
90 726,5 87 964,3 -2 762,2 

у т. ч. загальний фонд 90 726,5 87 964,3 -2 762,2 

          спеціальний фонд 0,0 0,0 0,0 

Ключові результативні показники бюджетної програми  

 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 

Планові результативні показники 
Фактичні результативні 

показники 

Відхилення фактичних від 

планових 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Кількість виданих ліцензій 

за користування 

радіочастомним ресурсом 

од. 205 0 205 312 0 312 107 0 107 

2 

Кількість наданих дозволів 

на використання 

номерного ресурсу 

од. 

320 0 320 366 0 366 46 0 46 

3 
Кількість розглянутих 

нормативно-правових актів 

од. 
20 0 20 78 0 78 58 0 58 

4 
Кількість проведених 

перевірок 

од. 
150 0 150 63 0 63 -87 0 -87 

5 

Кількість розглянутих 

звернень, заяв, скарг 

громадян України 

од. 

13 000 0 13 000 11 875 0 11 875 -1 125 0 -1 125 

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових 

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". 

1 
Частка вчасно виконаних 

доручень у їх загальній 

відс. 
100 0 100 99 0 99 -1 0 -1 



кількості 

2 
Рівень усунених порушень, 

виявлених у ході перевірок 

відс. 
85 0 85 76 0 76 -9 0 -9 

3 

Частка виданих ліцензій у 

загальному обсязі звернень 

щодо їх видачі 

відс. 

97 0 97 91 0 91 -6 0 -6 

4 

Частка виданих дозволів на 

використання номерного 

ресурсу у загальному 

обсязі звернень щодо їх 

видачі 

відс. 

96 0 96 98 0 98 2 0 2 

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових  

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. 

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми: 
 

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». 

 

 

 

В. о. Голови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у 

сфері зв'язку та інформатизації  

 

 

_______________________ 

              (підпис) 

 

Володимир ГРЕСЬКО 

 (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 
 


