
            

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, 
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕЛЕКТРОННИХ 
КОМУНІКАЦІЙ, РАДІОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ 

ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

НАКАЗ

_______________ Київ № _________

Про проведення оцінювання 
корупційних ризиків у 
діяльності НКЕК

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» та 
Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом 
Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 №830/21, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.02.2022 за №219/37555, з 
метою встановлення ймовірності вчинення корупційних та пов’язаних з 
корупцією правопорушень працівниками Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного 
спектра та надання послуг поштового зв’язку (далі – НКЕК), встановлення 
причин, умов та наслідків можливого вчинення таких правопорушень, а також 
аналізу ефективності існуючих заходів контролю, спрямованих на запобігання 
реалізації корупційних ризиків,

НАКАЗУЮ:

1. Розпочати оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКЕК у 
форматі самооцінювання.

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів НКЕК забезпечити 
надання до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції пропозицій щодо 
кандидатур для включення до складу робочої групи з оцінювання корупційних 
ризиків у діяльності НКЕК - протягом п’яти робочих днів з дня підписання цього 
наказу.
 3. Сектору з питань запобігання та виявлення корупції забезпечити:

3.1) організацію роботи з проведення оцінювання корупційних ризиків у 
діяльності НКЕК та підготовку проекту Антикорупційної програми НКЕК на 
2022 – 2023 роки з подальшим внесенням її на затвердження Голові НКЕК - до 
12.12.2022;

3.2) розміщення на вебсайті НКЕК інформації щодо надання у 
десятиденний строк представниками зовнішніх заінтересованих сторін 
(громадськості) кандидатур для включення до складу робочої групи з 
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оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКЕК шляхом направлення 
відповідних листів з пропозиціями на електронну адресу 
kabmin_doc@nkrzi.gov.ua - протягом трьох робочих днів з дня підписання цього 
наказу;

3.3) внесення Голові НКЕК пропозицій щодо кандидатур для включення 
до складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКЕК - 
протягом трьох робочих днів після спливу строку надання представниками 
зовнішніх заінтересованих сторін (громадськості) кандидатур для включення до 
складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКЕК.

4. Департаменту забезпечення діяльності забезпечити розміщення цього 
наказу на вебсайті НКЕК у рубриці «Запобігання проявам корупції» - протягом 
трьох робочих днів з дня підписання цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова НКЕК Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ


