
            

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

ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

НАКАЗ

_______________ Київ № _________

Про затвердження Антикорупційної
програми НКЕК на 2022-2023 роки

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», 
Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом 
Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне 
агентство) від 28.12.2021 № 830/21, зареєстрованої у Міністерстві юстиції 
України 17.02.2022 за № 219/37555, та з урахуванням листа Національного 
агентства від 24.11.2022 № 22-03/24055-22 про організацію роботи із запобігання 
та виявлення корупції

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Антикорупційну програму Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, 
радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку на 2022 – 2023 
роки (далі – Антикорупційна програма), що додається.

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів та посадовим особам, 
які не входять до складу самостійних структурних підрозділів, апарату НКЕК 
забезпечити в межах компетенції виконання Антикорупційної програми.

3. Сектору з питань запобігання та виявлення корупції забезпечити 
інформування Національного агентства про прийняття Антикорупційної 
програми шляхом направлення цього наказу та додатка до нього.

4. Департаменту забезпечення діяльності забезпечити розміщення 
Антикорупційної програми на вебсайті НКЕК у рубриці «Запобігання проявам 
корупції».

5. Антикорупційна програма набирає чинності з дня підписання цього 
наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова      Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ Голови Національної комісії, 
що здійснює державне 

регулювання у сферах електронних 

комунікацій, радіочастотного 
спектра та надання послуг 

поштового зв’язку 
 

23.12.2022 № 48/нк 

 
 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг 

поштового зв’язку на 2022 – 2023 роки 

 

I. Засади антикорупційної політики Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку 

 

Посадові особи Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та 

надання послуг поштового зв’язку (далі – НКЕК) у своїй діяльності, а також 

під час взаємодії із зовнішніми заінтересованими сторонами керуються 
принципом нульової толерантності до корупції у будь-яких її формах та 

проявах і вживають (вживатимуть) всіх заходів щодо запобігання, виявлення 

та протидії корупції, передбачених законодавством. 

Антикорупційна програма НКЕК на 2022 – 2023 роки (далі – 
Антикорупційна програма) розроблена на виконання статті 19 Закону України 

«Про запобігання корупції» (далі – Закон) та з урахуванням Методології 

управління корупційними ризиками (далі – Методологія), затвердженої 
наказом Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – 

Національне агентство) від 28.12.2021 № 830/21, зареєстрованої у 

Міністерстві юстиції України 17.02.2022 за № 219/37555. 

Метою прийняття Антикорупційної програми є налагодження 
ефективної системи запобігання та протидії корупції та ефективної роботи в 

НКЕК, а також подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, 

поступового зниження кількості корупційних ризиків у діяльності НКЕК. 
Антикорупційна програма враховує сфери діяльності НКЕК, передбачає 

заходи відповідно до всіх повноважень і функцій згідно із Законом України 

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг 
поштового зв’язку» (далі – Закон «Про НКЕК»), який набрав чинності 

13.02.2022. Відповідно до цього закону правонаступником Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 
(далі – НКРЗІ) стала НКЕК. 
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НКЕК є центральним органом виконавчої влади із спеціальним 

статусом, який утворюється Кабінетом Міністрів України, метою діяльності 
якого є державне регулювання, державний нагляд (контроль) з метою 

досягнення балансу інтересів користувачів, держави, суб’єктів 

господарювання, що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, забезпечення 
безпеки електронних комунікацій, розвитку конкуренції, інтеграції ринків 

України у зазначених сферах до ринків Європейського Союзу.  

Загальна антикорупційна політика в НКЕК ґрунтується на принципах 
законності, відкритості, доступності, об’єктивності та неупередженості, 

доброчесності, нетерпимості до корупції, політичної нейтральності, 

толерантності, дотримання етичних норм, раціонального та ефективного 

використання бюджетних коштів, невідворотності покарання за вчинення 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, участі громадськості 

у заходах щодо запобігання та виявлення корупції. 

Завдання Голови НКЕК у запобіганні та протидії корупції в НКЕК:  
 

1) підтримка напряму запобігання і протидії корупції у діяльності НКЕК, 

демонстрація власним прикладом нульової толерантності до корупції; 

2) прийняття розпорядчих документів з питань запобігання та протидії 

корупції, у тому числі антикорупційної програми та змін до неї; 
3) утворення самостійного та функціонально незалежного уповноваженого 

підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції та забезпечення 

його організаційними, матеріальними та іншими ресурсами, достатніми 
для ефективного виконання покладених на нього завдань; забезпечення 

гарантій незалежності та періодичного підвищення кваліфікації 

працівників такого підрозділу як координатора роботи з управління 

корупційними ризиками; 
4) здійснення загального керівництва та контролю за процесом управління 

корупційними ризиками, аналізу ефективності управління 

корупційними ризиками; 
5) ініціювання проведення регулярного оцінювання корупційних ризиків у 

діяльності НКЕК, утворення робочої групи, наділення її відповідними 

повноваженнями; 

6) забезпечення ресурсами, необхідними для ефективного управління 
корупційними ризиками; 

7) своєчасне реагування на можливі факти порушень антикорупційної 

програми, корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, 
інших порушень Закону. 
 

З метою організації та здійснення заходів із запобігання та виявлення 

корупції відповідно до вимог статті 13-1 Закону та Типового положення про 

уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та 
виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства 

від 27.05.2021 № 277/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
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14.07.2021 за № 914/36536, в апараті НКЕК функціонує Сектор з питань 

запобігання та виявлення корупції. 
Основними завданнями Сектору з питань запобігання та виявлення 

корупції є: 
 

1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо 
запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, 

пов’язаним з корупцією; 

2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності НКЕК, 

підготовки заходів щодо їх усунення, внесення відповідних пропозицій 
Голові НКЕК; 

3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання 

законодавства щодо запобігання корупції; 

4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його 
врегулюванню, інформування Голови НКЕК, керівника апарату та 

Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, 

вжиті для його врегулювання; 
5) перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та 

повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи 

несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до 

Закону порядку; 
6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, 

у тому числі на державному підприємстві «Український державний 

центр радіочастот» (далі – УДЦР); 
7) розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі в УДЦР. 

 

Завданнями працівників НКЕК у частині запобігання та протидії 

корупції є: 
 

1) дотримання антикорупційної політики НКЕК, антикорупційної 
програми під час виконання посадових обов’язків; 

2) проходження періодичного навчання з питань запобігання та протидії 

корупції; 
3) надання пропозицій щодо вдосконалення антикорупційної політики 

НКЕК, антикорупційної програми; 

4) повідомлення в установленому законодавством порядку про можливі 

факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 
порушень Закону, недотримання внутрішніми заінтересованими 

сторонами антикорупційної політики НКЕК, антикорупційної програми; 

5) надання членам робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у 
діяльності НКЕК достовірної інформації стосовно середовища НКЕК, 

корупційних ризиків у її діяльності; участь в опитуваннях 

(анкетуваннях), інтерв’юваннях. 
 

Оцінка корупційних ризиків у діяльності НКРЗІ на 2019-2021 роки була 
проведена відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків 

у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства 

від 02.12.2016 № 126, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 
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28.12.2016 за № 1718/29848. За результатами проведеної оцінки було 

затверджено звіт, який включав опис ідентифікованих корупційних ризиків, 
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного чи 

пов’язаного з корупцією правопорушення та пропозиції щодо заходів із 

усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків. 

За результатами періодичного моніторингу виконання Антикорупційної 
програми НКРЗІ на 2019-2021 роки та оцінки виконання заходів, передбачених 

антикорупційною програмою, встановлено, що більшість ідентифікованих та 

оцінених корупційних ризиків вжитими заходами усунуто. Поряд з тим, є й 
такі, які мінімізовано але не усунуто, а саме: 
 

1) можливість впливу голови та/або членів конкурсної комісії на зайняття 

вакантних посад державної служби НКРЗІ на результати конкурсу з 

метою сприяння у прийнятті на державну службу; 
2) недоброчесна поведінка посадових осіб НКРЗІ під час здійснення 

закупівель товарів, робіт і послуг у частині встановлення 

дискримінаційних вимог до учасників; 
3) безпосередні контакти між суб’єктами одержання адміністративних 

послуг та посадовими особами НКРЗІ; 

4) недоброчесність уповноважених НКРЗІ посадових осіб під час реалізації 

контрольно-наглядових функцій; 
5) приватний інтерес посадових осіб НКРЗІ при здійсненні заходів 

державного нагляду, що може вплинути на результат перевірки; 

6) прийняття або необгрунтоване прийняття уповноваженими НКРЗІ 
посадовими особами рішень про не притягнення до адміністративної 

відповідальності суб’єкта господарювання; обрання уповноваженими 

мінімального штрафу за вчинене адміністративне правопорушення. 
 

Для реалізації засад антикорупційної політики в НКЕК вживаються 
заходи, які відображені у додатку 1 до Антикорупційної програми. 

Відповідно до Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки (далі – 

Антикорупційна стратегія), затвердженої Законом України «Про засади 
державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки», у зв’язку з 

неефективним державним регулюванням, що заважає доброчесному бізнесу 

розвиватися та обумовлює корупційні практики, одним з очікуваних 

стратегічних результатів є впровадження реформи сектору телекомунікацій 
шляхом реформування регулятора та законодавства у сфері телекомунікацій у 

рамках виконання зобов’язань України, передбачених Угодою про асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони, та на основі Директиви 2018/1972 (ЄС). 

З цього приводу слід зазначити, що наразі відбувається перехідний етап 

реформування законодавства у сферах електронних комунікацій, 
радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку. Поступово 

здійснюється розробка та впровадження підзаконних нормативно-правових 

актів, які регулюватимуть зазначені сфери, що у подальшому надасть 
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можливість посадовим особам НКЕК в повній мірі виконувати функції, 

передбачені Законом «Про НКЕК», Законом України «Про електронні 
комунікації», Законом України «Про поштовий зв’язок» та іншими законами. 

Враховуючи зазначене, НКЕК продовжує працювати над 

імплементацією нового секторального законодавства та впровадженням 

кращих європейських практик. 
Після затвердження державної антикорупційної програми з виконання 

Антикорупційної стратегії до Антикорупційної програми будуть включені 

заходи, спрямовані на реалізацію Антикорупційної стратегії. 
До розпорядчих документів, що регулюють питання запобігання та 

протидії корупції в НКЕК належать: 
 

1) наказ Голови НКРЗІ від 19.10.2021 № 74/нк «Про уповноважений 

підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації»; 

2) наказ Голови НКЕК від 01.09.2022 № 32/нк «Про проведення 
оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКЕК»; 

3) наказ Голови НКЕК від 16.09.2022 № 33/нк «Про утворення робочої 

групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКЕК, 

затвердження її персонального складу та положення про робочу групу»; 
4) наказ Голови НКЕК від 10.11.2022 № 40/нк «Про внесення зміни до 

складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності 

НКЕК»; 
5) Рішення НКЕК від 17.08.2022 № 151 «Про затвердження Правил 

професійної етики, що застосовуються до членів Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку та 
працівників апарату Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного 

спектра та надання послуг поштового зв’язку»; 
6) наказ Голови НКЕК від 05.04.2022 № 4/аг «Про електронне 

декларування в умовах воєнного стану та втрату чинності пунктів 1 і 2 

наказу Голови НКРЗІ від 19.01.2022 № 1/аг»; 

7) наказ Голови НКРЗІ від 19.01.2022 № 1/аг «Про проведення кампанії 
електронного декларування в НКРЗІ»; 

8) наказ Голови НКРЗІ від 27.05.2021 № 34/нк «Про затвердження Порядку 

прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону 

України «Про запобігання корупції»»; 

9) наказ Голови НКРЗІ від 13.10.2021 № 72/нк «Про внесення змін до 

підпункту 4 пункту 3 Порядку прийняття та розгляду повідомлень про 
можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання 

корупції»»; 

http://nkrzi.gov.ua/images/upload/577/7495/33-nk_16.09.2022.pdf
http://nkrzi.gov.ua/images/upload/577/7495/33-nk_16.09.2022.pdf
http://nkrzi.gov.ua/images/upload/577/7495/33-nk_16.09.2022.pdf
https://nkrzi.gov.ua/images/upload/346/4548/40_NK_10112022.zip
https://nkrzi.gov.ua/images/upload/346/4548/40_NK_10112022.zip
https://nkrzi.gov.ua/images/upload/346/4548/40_NK_10112022.zip
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10) наказ Голови НКРЗІ від 10.12.2021 № 91/нк «Про впровадження в 

НКРЗІ механізмів заохочення викривачів та формування культури 
повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про 

запобігання корупції»»; 

11) наказ в.о. Голови НКРЗІ від 02.06.2017 № 73/нк «Про організацію 
проведення спеціальної перевірки відомостей стосовно осіб, які 

претендують на зайняття посад НКРЗІ, які передбачають зайняття 

відповідального або особливо відповідального становища, та посад 
НКРЗІ з підвищеним корупційним ризиком». 

 

II. Оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКЕК 

 
Відповідно до наказу Голови НКЕК від 01.09.2022 № 32/нк «Про 

проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКЕК» було 

розпочато оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКЕК у форматі 
самооцінювання. 

Для проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКЕК 

наказом Голови НКЕК від 16.09.2022 № 33/нк було утворено робочу групу з 

оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКЕК (далі – робоча група). 
До складу робочої групи увійшли: 

 

1) Долгій Антон Олегович, голова робочої групи; 

2) Миколенко Євгенія Олександрівна, заступник голови робочої групи;  
3) члени робочої групи: Базан Інна Григоріївна; Богдан Віктор 

Анатолійович;  Бучна Анна В’ячеславівна; Кулик Ольга Володимирівна; 

Марченко Андрій Іванович; Пасічник Людмила Григорівна; Полякова 

Тетяна Петрівна; Пташок Ірина Володимирівна; Руденко Антоніна 
Сергіївна; Савченко Наталія Сергіївна; Супруненко Олександр 

Олександрович; Чучков Сергій Валерійович; Пєтухов Іван Михайлович; 

Позняк Наталія Петрівна. 
Працівниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції було 

проведено вступний тренінг для членів робочої групи згідно з пунктом 11 

підрозділу 2 розділу III Методології. 

23.09.2022 головою робочої групи було затверджено План оцінювання 
корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми, який 

попередньо був погоджений робочою групою. 

Робочою групою було: досліджено середовище НКЕК, здійснено 
визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків; організовано обмін 

інформацією та проведення консультацій із внутрішніми та зовнішніми 

заінтересованими сторонами, у тому числі шляхом їх опитування 

(анкетування); здійснено ідентифікацію, аналіз та визначення рівнів 
корупційних ризиків та розроблено заходи впливу на корупційні ризики. 

До процесу оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКЕК та 

розробки заходів впливу на них залучалися внутрішні та зовнішні 
заінтересовані сторони. 
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Працівники НКЕК брали участь: у формуванні переліку нормативно-

правових актів та розпорядчих документів, що регулюють діяльність НКЕК; 
встановленні внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін НКЕК; у 

анкетуванні; у визначенні заходів впливу на корупційні ризики та в інших 

процесах щодо оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКЕК. 

До складу робочої групи увійшло два представника зовнішніх 
заінтересованих сторін, а саме Пєтухов Іван Михайлович, віце-президент 

Українського союзу промисловців і підприємців, голова Комісії Українського 

союзу промисловців і підприємців з питань науки та IT та Позняк Наталія 
Петрівна, начальник сектору з питань запобігання та виявлення корупції – 

Уповноважений з реалізації Антикорупційної програми державного 

підприємства «Український державний центр радіочастот». 

Крім того, до процесу оцінювання корупційних ризиків зовнішні 
заінтересовані сторони були залучені під час опитування (анкетування), що 

дає змогу оцінити корупційну вразливість основних функцій, процесів у 

НКЕК. 
Під час оцінювання корупційних ризиків у діяльності НКЕК були 

виявлені такі вразливі до корупції функції, в яких виявлені корупційні ризики: 
 

1) організація та проведення конкурсів на посади державної служби; 

2) призначення на посади державної служби без конкурсного відбору у 
період дії воєнного стану; 

3) проведення процедур закупівель/спрощених закупівель та забезпечення 

рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця 
процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; 

4) розгляд питань стосовно списання майна; 

5) управління державним унітарним комерційним підприємством; 

6) проведення працівниками НКЕК зустрічей з представниками суб’єктів, 
що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, та/або 

суб’єктів, пов’язаних з ними відносинами контролю, з питань 
провадження такими суб’єктами діяльності; 

7) здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням 

законодавства у сферах електронних комунікацій, радіочастотного 

спектра та надання послуг поштового зв’язку; 
8) розгляд відповідно до закону справ про порушення законодавства у 

сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання 

послуг поштового зв’язку, застосування в межах своїх повноважень 
адміністративних штрафів відповідно до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та адміністративно-господарських 

санкцій, визначених законом; 

9) прийняття рішень, які є обов’язковими для виконання постачальниками 
електронних комунікаційних мереж та/або послуг, користувачами 

радіочастотного спектра, користувачами ресурсу нумерації, 

операторами та користувачами послуг поштового зв’язку; 
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10) позасудове врегулювання спорів між постачальниками 

електронних комунікаційних мереж та/або послуг, а також спорів, 
пов’язаних із доступом до інфраструктури об’єкта доступу у випадках 

та в порядку, передбачених законами України «Про електронні 

комунікації», «Про поштовий зв’язок», «Про доступ до об’єктів 

будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку 
електронних комунікаційних мереж», «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та іншими 

законодавчими актами, що регулюють відносини у відповідних сферах.  
 

Під час оцінювання корупційних ризиків використовувалися такі 

джерела інформації: 
 

1) Антикорупційна програми Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації на 2019-2021 роки, 

затверджена наказом Голови НКРЗІ від 16.04.2019 № 44/нк в редакції 

наказу Голови НКРЗІ від 07.06.2019 № 58/нк (зі змінами); 

2) анонімне анкетування працівників НКЕК та її зовнішніх 
заінтересованих сторін; 

3) Звіт про роботу Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації за 2021 рік; 

4) аудиторські звіти головного спеціаліста з проведення внутрішнього 
аудиту НКЕК; 

5) звіти Рахункової палати України; 

6) акт перевірки Державної регуляторної служби України; 
7) акт Національного агентства з питань запобігання корупції; 

8) звернення та скарги, які надходили до НКРЗІ протягом 2019-2021 років 

та надані НКРЗІ відповіді за результатами розгляду; 

9) матеріали дисциплінарних проваджень, порушених в НКЕК (НКРЗІ) у 
період з жовтня 2019 року до жовтня 2022 року; 

10) судові рішення у справах (провадженнях) за участю НКЕК 

(НКРЗІ); 
11) лист Національного агентства № 23-04/90634-21 від 23.12.2021 

(про надання роз’яснення щодо поширення встановленої у статті 54 

Закону заборони на одержання пільг, послуг і майна на випадок 

безоплатного отримання та використання тестових SIM-карток 
операторів); 

12) лист Українського союзу промисловців і підприємців (далі – 

УСПП) № 07 від 29.09.2022 (щодо методики оцінки корупційних ризиків 
у діяльності НКЕК); 

13) лист УСПП № 08 від 06.10.2022 (щодо окремих пропозицій для 

підготовки антикорупційної програми НКЕК); 

14) відомості із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших 
відкритих джерел інформації; 

15) Реєстр ідентифікованих ризиків в НКЕК, затверджений Головою 

НКЕК 10.10.2022 за № 1/рр. 
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При проведенні оцінювання корупційних ризиків застосовувалися такі 

методи та способи як проведення аналізу інформації та опитування 
(анкетування). 

Робочою групою було погоджено реєстр ризиків (додаток 2 до 

Антикорупційної програми), який містить інформацію щодо: ідентифікованих 

корупційних ризиків та їх елементів, рівнів імовірності реалізації корупційних 
ризиків, рівнів наслідків від реалізації корупційних ризиків, рівнів 

корупційних ризиків та заходів впливу на корупційні ризики та етапів їх 

виконання. 
 

III. Навчання, заходи з поширення інформації щодо програм 

антикорупційного спрямування 

 
№ Найменування заходу Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Індикатор 

виконання 

1 

Участь у семінарах, 

тренінгах працівників 

Сектору з питань 

запобігання та виявлення 

корупції, які проводяться 

Національним агентством 

Відповідно до 

строків, 

визначених 

Національним 

агентством 

Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Участь 

працівника в 

тренінгах, 

організованих 

Національним 

агентством 

2 

Інформування посадових 

осіб НКЕК щодо внесених 

змін до діючого 

законодавства України у 

сфері запобігання та 

виявлення корупції, 

прийнятих нормативних 

актів з цих питань 

У разі внесення 

змін або 

прийняття 

відповідних 

актів 

Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Посадові особи 

НКЕК 

ознайомлені зі 

змінами 

3 

Проведення для посадових 

осіб НКЕК навчання на 

тему «Дотримання правил 

професійної етики 

посадовими особами НКЕК, 

як засіб запобігання та 

протидії корупції» 

Березень 2023 р. 

Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Захід проведено 

4 

Проведення для посадових 

осіб НКЕК навчання на 

тему «Запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів» 

Червень 2023 р. 

Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Захід проведено 

5 

Проведення для посадових 

осіб НКЕК навчання на 

тему «Як повідомити про 

корупцію? Правовий статус 

та гарантії захисту 

викривачів» 

Вересень 2023 р. 

Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Захід проведено 

6 

Проведення для посадових 

осіб НКЕК навчання на 

тему «E-декларування: Як 

Грудень 2023 р. 
Сектор з питань 

запобігання та 
Захід проведено 
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правильно заповнити 

декларацію особи, 

уповноваженої на 

виконання функцій 

держави або місцевого 

самоврядування» 

виявлення 

корупції 

7 

Підвищення кваліфікації 

державних службовців з 

питань дотримання 

антикорупційного 

законодавства 

Протягом 

2023 р. 

Управління 

персоналу 

Посадовими 

особами НКЕК 

пройдено 

підвищення 

кваліфікації за 

програмою 

короткострокових 

семінарів з питань 

дотримання 

антикорупційного 

законодавства 

8 

Ознайомлення 

новопризначених 

працівників в НКЕК з 

обмеженнями, 

встановленими Законом, з 

наказом Голови НКРЗІ 

від 10.12.2021 № 91/нк 

«Про впровадження в 

НКРЗІ механізмів 

заохочення викривачів та 

формування культури 

повідомлення про можливі 

факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших 

порушень Закону України 

«Про запобігання 

корупції»» та з рішенням 

НКЕК від 17.08.2022 № 151 

«Про затвердження Правил 

професійної етики, що 

застосовуються до членів 

НКЕК та працівників 

апарату НКЕК» 

Протягом 3 

робочих днів з 

дня призначення 

в НКЕК 

Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Ознайомлення 

новопризначених 

працівників з 

відповідними 

документами 

проведено 

9 

Ознайомлення посадової 

особи НКЕК, яка 

звільняється та припиняє 

діяльність, пов’язану з 

виконанням функцій 

держави, місцевого 

самоврядування, з 

вимогами, встановленими 

Законом 

Перед 

звільненням 

посадової особи 

НКЕК 

Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

Посадові особи 

НКЕК були 

поінформовані 

про вимоги 

Закону 
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Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм 

антикорупційного спрямування у НКЕК проводяться з метою підвищення 
рівня правових знань посадових осіб НКЕК у сфері запобігання корупції та 

формуванню нульової толерантності до корупції. 

Антикорупційна програма розміщується на офіційному вебсайті НКЕК 

(у розділі «Запобігання проявам корупції») та перебуває у вільному доступі 
для усіх працівників НКЕК та громадськості. Антикорупційна програма 

доводиться до відома усіх працівників НКЕК. 

Передбачений перелік навчань та заходів з поширення інформації щодо 
програм антикорупційного спрямування не є вичерпним та може 

доповнюватися за результатами проведеного моніторингу виконання 

Антикорупційної програми. 

 
IV. Моніторинг, оцінка виконання та перегляд антикорупційної 

програми 

 
Моніторинг та оцінка стану виконання Антикорупційної програми, 

загальна координація роботи щодо її виконання покладаються на Сектор з 

питань запобігання та виявлення корупції. 

Моніторинг проводиться не рідше одного разу на квартал. Самостійні 
структурні підрозділи та посадові особи, які не входять до складу самостійних 

структурних підрозділів, апарату НКЕК відповідальні за виконання заходів, 

передбачених Антикорупційною програмою, щоквартально до 05 числа 
місяця, наступного за звітним періодом, подають до Сектору з питань 

запобігання та виявлення корупції звіт про виконання зазначених заходів. 

Оцінка виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, 

проводиться Сектором з питань запобігання та виявлення корупції 
щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом. 

Для здійснення оцінки виконання Антикорупційної програми Сектор з 

питань запобігання та виявлення корупції має право одержувати в 
установленому порядку від самостійних структурних підрозділів та посадових 

осіб, які не входять до складу самостійних структурних підрозділів, апарату 

НКЕК інформацію, необхідну для виконання поставлених перед ним завдань. 

Оцінка ефективності виконання заходів, передбачених 
Антикорупційною програмою, проводитиметься з урахуванням таких 

критеріїв: 
 

1) своєчасність виконання; 
2) повнота реалізації закріплених у ній заходів; 

3) ефективність виконання. 
 

Захід вважається виконаним своєчасно у разі дотримання строків 

виконання, визначених Антикорупційною програмою. 
Захід вважається виконаним у повному обсязі у разі досягнення 

очікуваних результатів. 

Захід вважається виконаним ефективно у разі: 
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створення умов для мінімізації ідентифікованого корупційного ризику у 

зв’язку із реалізацією заходу, визначеного Антикорупційною програмою;  
усунення ідентифікованого корупційного ризику у зв’язку із реалізацією 

заходу, визначеного Антикорупційною програмою. 
 

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції під час проведення 
оцінки виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, у разі 

порушення строків, невиконання та неповноти виконання заходу або 

неефективності вжитих заходів з’ясовує причини та обставини, з огляду на які 

захід не було реалізовано або виконано частково. 
Результати оцінки виконання заходів, передбачених Антикорупційною 

програмою, оформлюються у спеціальному звіті. 

Звіт за результатами оцінки виконання Антикорупційної програми 

розміщується на офіційному вебсайті НКЕК у розділі «Запобігання проявам 
корупції». 

Антикорупційна програма підлягає перегляду у разі внесення змін до 

актів законодавства у сфері запобігання корупції та/або до актів, що 
регулюють діяльність НКЕК, ідентифікації нових корупційних ризиків, 

надання Національним агентством обов’язкових для розгляду пропозицій 

щодо Антикорупційної програми або якщо виявлено недостатньо ефективні 

заходи, передбачені програмою, у процесі їх реалізації. 
Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми приймає 

Голова НКЕК, про що видається наказ. 

 
 

Завідувач Сектору з питань 

запобігання та виявлення корупції          Антон ДОЛГІЙ 



 
Додаток 1 до Антикорупційної 

програми Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у 

сферах електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та надання 

послуг поштового зв’язку на 2022 – 

2023 роки 

 

Заходи, 

які вживаються для реалізації засад антикорупційної політики в НКЕК 

 
№ Найменування заходу Строк 

виконання 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

1 

Здійснення оцінки 

виконання заходів, 

передбачених 

Антикорупційною 

програмою НКЕК на 

2022 – 2023 роки 

щоквартально 

до 15 числа 

місяця, 

наступного за 

звітним 

періодом 

Підготовлено звіт за 

результатами оцінки 

виконання 

Антикорупційної 

програми НКЕК на 

2022 –2023 роки 

Сектор з 

питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

2 

Проведення в 

установленому 

законодавством порядку 

спеціальної перевірки 

стосовно осіб, які 

претендують на зайняття 

посад НКЕК, які 

передбачають зайняття 

відповідального або 

особливо 

відповідального 

становища, та посад 

НКЕК з підвищеним 

корупційним ризиком 

у терміни, 

визначені 

законодавством 

Перевірка проведена 

вчасно. Призначення 

на відповідні посади 

здійснено після 

складання довідки 

про результати 

спеціальної перевірки 

Управління 

персоналу, 

Сектор з 

питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

3 

Надання структурним 

підрозділам та їх 

працівникам, посадовим 

особам, які не входять до 

складу самостійних 

структурних підрозділів, 

НКЕК методичної та 

консультаційної 

допомоги з питань 

додержання 

законодавства щодо 

запобігання корупції 

постійно 

Працівники, які 

звернулися, отримали 

відповідну 

консультацію. 

Забезпечено 

здійснення обліку 

осіб, які звернулися 

за наданням 

консультаційної 

допомоги (ведення 

журналу обліку 

консультацій). 

Серед самостійних 

структурних 

підрозділів та 

посадових осіб, які не 

входять до цих 

підрозділів 

розповсюджено 

Сектор з 

питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 
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Продовження додатка 

№ Найменування заходу Строк 

виконання 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

 
роз’яснення та 

методичні 

рекомендації 

Національного 

агентства з питань 

запобігання корупції 

(далі – Національне 

агентство), а також  

пам’ятки, 

нагадування, 

презентації, 

рекомендації з питань 

додержання 

законодавства щодо 

запобігання корупції 

4 

Підтримка в актуальному 

стані рубрики 

«Запобігання проявам 

корупції» на офіційному 

вебсайті НКЕК 

постійно 

Інформація, яка 

розміщується у 

рубриці «Запобігання 

проявам корупції» 

перебуває в 

актуальному стані 

Сектор з 

питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

5 

Дослідження проектів 

нормативно-правових 

актів, у тому числі 

проектів регуляторних 

актів на предмет 

виявлення чинників, що 

сприяють чи можуть 

сприяти вчиненню 

корупційних 

правопорушень 

протягом 2-х 

робочих днів 

Проекти, які 

надійшли від 

Департаменту 

правового 

забезпечення 

досліджені на 

наявність чинників, 

що сприяють чи 

можуть сприяти 

вчиненню 

корупційних 

правопорушень 

Сектор з 

питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

6 

Організація роботи та 

прийняття участі у 

службовому 

розслідуванні, яке 

проводиться з метою 

виявлення причин та 

умов, що призвели до 

вчинення корупційного 

або пов’язаного з 

корупцією 

правопорушення або 

невиконання вимог 

Закону України «Про 

запобігання корупції» в 

інший спосіб, за 

у строки, 

визначені 

законодавством 

За результатами 

службового 

розслідування 

складено відповідний 

акт 

Сектор з 

питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції, 

визначені 

посадові 

особи НКЕК 
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Продовження додатка 

№ Найменування заходу Строк 

виконання 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

 
поданням спеціально 

уповноваженого суб’єкта 

у сфері протидії корупції 

або приписом 

Національного агентства 

7 

Здійснення перевірки 

факту подання 

суб’єктами декларування, 

які працюють у НКЕК 

(працювали або входять 

чи входили до складу 

утвореної у НКЕК 

конкурсної комісії) 

декларацій та 

повідомлення 

Національного агентства 

про випадки неподання 

чи несвоєчасного 

подання таких 

декларацій у 

визначеному 

законодавством порядку 

у строки, 

визначені 

законодавством 

Перевірка проведена 

відповідно до 

Порядку перевірки 

факту подання 

суб’єктами 

декларування 

декларацій відповідно 

до Закону України 

«Про запобігання 

корупції» та 

повідомлення 

Національного 

агентства з питань 

запобігання корупції 

про випадки 

неподання чи 

несвоєчасного 

подання таких 

декларацій, 

затвердженого 

наказом 

Національного 

агентства від 

20.08.2021 №539/1 

(далі – Порядок). 

У разі виявлення 

факту неподання чи 

несвоєчасного 

подання декларації 

повідомлено 

Національне 

агентство відповідно 

до Порядку 

Сектор з 

питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

8 

Здійснення заходів з 

виявлення конфлікту 

інтересів та сприяння 

його врегулюванню, 

інформування Голови 

НКЕК, керівника апарату 

та Національного 

агентства про виявлення 

конфлікту інтересів та 

постійно 

Здійснюється 

постійний аналіз на 

предмет виявлення 

конфлікту інтересів: 

-під час візування 

актів з основної 

діяльності, 

адміністративно-

господарських 

питань, кадрових 

Сектор з 

питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції, 

посадові 

особи НКЕК 
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Продовження додатка 

№ Найменування заходу Строк 

виконання 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

 
заходи, вжиті для його 

врегулювання 

питань (особового 

складу); 

-під час моніторингу 

декларацій 

працівників НКЕК; 

-під час перевірки 

контрагентів; 

-під час моніторингу 

матеріалів до 

засідання НКЕК; 

-тощо. 

У разі виявлення 

конфлікту інтересів 

здійснено заходи 

щодо його 

врегулювання та 

поінформовано 

Голову НКЕК, 

керівника апарату та 

Національне 

агентство 

9 

Здійснення перевірки 

повідомлень про можливі 

факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших 

порушень Закону 

України «Про 

запобігання корупції» 

у строки, 

визначені 

законодавством 

Повідомлення 

розглянуто у порядку, 

визначеному 

антикорупційним 

законодавством 

Сектор з 

питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

10 

Інформування Голови 

НКЕК, керівника 

апарату, Національного 

агентства або інших 

спеціально 

уповноважених суб’єктів 

у сфері протидії корупції 

у випадках, передбачених 

законодавством, про 

факти, що можуть 

свідчити про вчинення 

корупційних або 

пов’язаних з корупцією 

правопорушень та інших 

порушень вимог Закону 

України «Про 

запобігання корупції» 

працівниками НКЕК 

у разі виявлення 

фактів 

Поінформовано 

Голову НКЕК, 

керівника апарату, 

Національне 

агентство або інші 

спеціально 

уповноважені 

суб’єкти у сфері 

протидії корупції про 

відповідні факти 

Сектор з 

питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 
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Продовження додатка 

№ Найменування заходу Строк 

виконання 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

 

11 

Здійснення моніторингу 

та контролю за 

виконанням 

працівниками НКЕК 

актів законодавства з 

питань етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів, інших вимог, 

обмежень та заборон, 

передбачених Законом 

України «Про 

запобігання корупції», у 

тому числі Правил 

професійної етики, що 

застосовуються до членів 

НКЕК та 

працівників апарату 

НКЕК, які затверджені 

рішенням НКЕК 

від 17.08.2022 №151 

постійно 

На постійній основі 

проводиться 

відповідний 

моніторинг та 

контроль 

Сектор з 

питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції, 

безпосередні 

керівники 

12 

Проведення закупівель з 

урахуванням вимог 

Положення про 

уповноважену особу 

Національної комісії, що 

здійснює державне 

регулювання у сфері 

зв’язку та 

інформатизації, 

відповідальну за 

організацію та 

проведення процедур 

закупівель, 

затвердженого наказом 

Голови НКРЗІ від 

24.01.2022 №9/нк (далі – 

Положення) 

під час 

проведення 

закупівель 

Закупівлі проводяться 

з урахуванням вимог 

Положення 

Уповноважена 

особа НКЕК, 

відповідальна 

за організацію 

та проведення 

процедур 

закупівель 

13 

Здійснення аналізу 

потенційних та наявних 

контрагентів НКЕК 

постійно 

Аналіз контрагента 

проведений. 

У разі виявлення 

певних ризиків 

складено довідку 

Голові НКЕК 

Сектор з 

питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції 

14 

Доведення до 

працівників НКЕК вимог 

антикорупційного 

законодавства та 

постійно 

Під час певних 

заходів до 

працівників НКЕК 

доведено вимоги 

Сектор з 

питань 

запобігання та 
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Продовження додатка 

№ Найменування заходу Строк 

виконання 

Індикатор 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

 

 

 

Завідувач Сектору з питань 

запобігання та виявлення корупції    Антон ДОЛГІЙ 

інформації про 

відповідальність за їх 

порушення 

антикорупційного 

законодавства та 

інформацію про 

відповідальність за їх 

порушення 

виявлення 

корупції, 

безпосередні 

керівники 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Участь у засіданнях конкурсної комісії для 
проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби категорій «Б» і «В» НКЕК 
працівника уповноваженого підрозділу з 
питань запобігання та виявлення корупції

під час проведення 
засідання

Сектор з питань 
запобігання та 

виявлення корупції

Прийняття участі у 
засіданнях конкурсної 

комісії працівника 
уповноваженого підрозділу 

з питань запобігання та 
виявлення корупції

Направлення резюме кандидатів до керівника 
уповноваженого підрозділу з питань 

запобігання та виявлення корупції перед 
проведенням конкурсною комісією співбесід з 
такими кандидатами для відповідного аналізу

за один робочий 
день до проведення 

співбесід

Управління 
персоналу,     

Сектор з питань 
запобігання та 

виявлення корупції

Резюме кандидатів перед 
проведенням співбесіди з 

такими кандидатами 
направляється до керівника 
уповноваженого підрозділу 

з питань запобігання та 
виявлення корупції.               

Аналіз резюме здійснено

Оновлення на офіційному вебсайті НКЕК 
інформації про вакантні посади та можливість 

надсилання резюме

протягом п’яти 
робочих днів (у разі 

зміни інформації 
про вакантні посади)

Управління 
персоналу

Інформація про вакантні 
посади та можливість 
надсилання резюме 

публікується на офіційному 
вебсайті НКЕК

Погодження наказів про призначення осіб на 
посади в НКЕК керівником уповноваженого 
підрозділу з питань запобігання та виявлення 

корупції

протягом двох 
робочих днів з дня 

надходження

Сектор з питань 
запобігання та 

виявлення корупції

Накази про призначення 
осіб на посади в НКЕК 

погоджуються керівником 
уповноваженого підрозділу 

з питань запобігання та 
виявлення корупції

Реєстр ризиків НКЕК
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Рівень корупційного ризику
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Додаток 2 до Антикорупційної програми Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку на 2022-2023 роки

не потребує 
додаткових 
фінансових 

витрат

2

Призначення на 
посади державної 

служби без 
конкурсного відбору у 

період дії воєнного 
стану

Можливість 
задоволення особистого 
інтересу та/або інтересу 
сторонніх осіб шляхом 

призначення відповідної 
особи на посаду 

державної служби у 
період дії воєнного стану

Можливість посадової особи 
НКЕК у період дії воєнного 
стану призначити відповідну 
особу на посаду державної 
служби в апараті НКЕК без 

проведення конкурсного 
відбору з метою задоволення 

особистого інтересу та/або 
інтересу сторонніх осіб

Можлива недоброчесність 
посадових осіб НКЕК, що 
приймають рішення про 

призначення відповідної особи на 
посаду державної служби у період 

дії воєнного стану.
Спрощений порядок призначення на 

вакантні посади

Розміщення інформації про 
вакантні посади на офіційному 
вебсайті НКЕК та можливість 

надсилання резюме для 
залучення кваліфікованих 

спеціалістів.
Погодження наказів про 

призначення осіб на посади в 
НКЕК уповноваженою особою з 
питань запобігання та виявлення 

корупції

Низький 
1

Середній 
2

Низький   
2

не потребує 
додаткових 
фінансових 

витрат

1

Організація та 
проведення конкурсів 
на посади державної 

служби

Можливість впливу 
голови та/або членів 
конкурсної комісії на 

визначення кандидатур 
на зайняття посад 
державної служби 
категорій «Б» і «В» 

НКЕК при виставленні 
балів під час 

оцінювання професійної 
компетентності 

кандидатів

Завідомо упереджене 
ставлення голови та/або членів 

конкурсної комісії для 
проведення конкурсу на 

зайняття посад державної 
служби категорій «Б» і «В» 
НКЕК до кандидатів, які 

беруть участь у конкурсі, з 
метою задоволення особистого 

інтересу та/або інтересу 
сторонніх осіб

Можлива недоброчесність голови 
та/або членів конкурсної комісії для 

проведення конкурсу на зайняття 
посад державної служби категорій 

«Б» і «В» НКЕК

Участь у засіданнях конкурсної 
комісії для проведення конкурсу 

на зайняття посад державної 
служби категорій «Б» і «В» 

НКЕК уповноваженої особи з 
питань запобігання та виявлення 

корупції

Низький 
1

Середній 
2

Низький   
2
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Використання публічного модуля аналітики BI 
Prozorro та системи YouControl на етапі 

підготовки тендерної документації та/або 
оголошення про проведення спрощеної 
закупівлі та вимог до предмета закупівлі

під час проведення 
закупівель

уповноважена 
особа НКЕК, 

відповідальна за 
організацію та 

проведення 
процедур 
закупівель

Здійснюється використання 
публічного модуля 

аналітики BI Prozorro та 
системи YouControl на етапі 

підготовки тендерної 
документації та/або 

оголошення про проведення 
спрощеної закупівлі та 

вимог до предмета закупівлі

Проведення аналізу ринку та вивчення того, 
наскільки заявлені в тендерній документації 

та/або в оголошенні про проведення спрощеної 
закупівлі та вимогах до предмета закупівлі 

характеристики товару, роботи чи послуги є 
специфічними чи спеціальними, порівняно з 

іншими закупівлями, а у разі відсутності таких 
– з іншими тендерами в галузі

під час проведення 
закупівель

уповноважена 
особа НКЕК, 

відповідальна за 
організацію та 

проведення 
процедур 
закупівель

Проводиться аналіз ринку та 
вивчення того, наскільки 

заявлені замовником в 
тендерній документації 
характеристики товару, 

роботи чи послуги є 
специфічними чи 

спеціальними у порівнянні з 
іншими.            

Підготовлено аналітичну 
довідку

Залучення працівника уповноваженого 
підрозділу з питань запобігання та виявлення 
корупції до аналізу тендерної документації в 
окремих закупівлях (з високою очікуваною 

вартістю)

під час проведення 
закупівель

уповноважена 
особа НКЕК, 

відповідальна за 
організацію та 

проведення 
процедур 

закупівель,  Сектор 
з питань 

запобігання та 
виявлення корупції 

Працівник уповноваженого 
підрозділу з питань 

запобігання та виявлення 
корупції залучається до 

аналізу тендерної 
документації в окремих 
закупівлях (з високою 
очікуваною вартістю). 

Підготовлено аналітичну 
довідку

Залучення до розробки тендерної документації 
та/або оголошення про проведення спрощеної 

закупівлі та вимог до предмета закупівлі 
структурного підрозділу, який є ініціатором 

закупівлі

під час проведення 
закупівель

уповноважена 
особа НКЕК, 

відповідальна за 
організацію та 

проведення 
процедур 

закупівель, 
структурний 

підрозділ, який є 
ініціатором 

закупівлі

Cтруктурний підрозділ, 
який є ініціатором закупівлі 

залучається до розробки 
тендерної документації 
та/або оголошення про 
проведення спрощеної 
закупівлі та вимог до 

предмета закупівлі

Проведення уповноваженим підрозділом з 
питань запобігання та виявлення корупції 
моніторингу щодо дотримання чинного 

законодавства під час здійснення публічних 
закупівель

щоквартально
Сектор з питань 
запобігання та 

виявлення корупції
Довідка Голові НКЕК

Використання публічного модуля аналітики BI 
Prozorro та системи YouControl на етапі 

розгляду тендерних пропозицій/пропозицій 
учасників

під час проведення 
закупівель

уповноважена 
особа НКЕК, 

відповідальна за 
організацію та 

проведення 
процедур 
закупівель

Здійснюється використання 
публічного модуля 

аналітики BI Prozorro та 
системи YouControl на етапі 

розгляду тендерних 
пропозицій/пропозицій 

учасників

Проведення уповноваженим підрозділом з 
питань запобігання та виявлення корупції 
моніторингу щодо дотримання чинного 

законодавства під час здійснення публічних 
закупівель

щоквартально
Сектор з питань 
запобігання та 

виявлення корупції
Довідка Голові НКЕК

Закупівлі проводяться з 
урахуванням вимог Положення 

про уповноважену особу 
Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання 
у сфері зв’язку та 

інформатизації, відповідальну за 
організацію та проведення 

процедур закупівель, 
затвердженого наказом Голови 

НКРЗІ від 24.01.2022 №9/нк

Середній 
2

Середній 
2

Середній   
4

не потребує 
додаткових 
фінансових 

витрат

4

Проведення процедур 
закупівель/спрощених 

закупівель та 
забезпечення рівних 

умов для всіх 
учасників, 

об’єктивний та чесний 
вибір переможця 

процедури 
закупівлі/спрощеної 

закупівлі

Можливість 
зловживання 
службовими 

повноваженнями при 
розгляді тендерної 

пропозиції

Посадова особа НКЕК для 
задоволення особистого 
інтересу та/або інтересу 

сторонніх осіб може мати 
упереджений підхід до 

розгляду тендерних 
пропозицій, необґрунтовано 

відхилити тендерну 
пропозицію із несуттєвими 

та/або технічними недоліками 
для вибору переможцем 

іншого, заздалегідь 
визначеного учасника.

Ігнорування посадовою 
особою НКЕК недоліків у 

тендерній пропозиції 
учасника, якого вже фактично 

заздалегідь визначили 
переможцем у зв’язку зі 

змовою замовника та учасника 
процедури для задоволення 
особистого інтересу та/або 

інтересу сторонніх осіб

Можлива недоброчесність 
посадових осіб НКЕК, які 

розглядають тендерну пропозицію.
Концентрація повноважень шляхом 

покладання функцій на одну 
посадову особу НКЕК.

Недостатній контроль за 
підготовкою тендерної документації

Середній 
2

Середній 
2

Середній   
4

Проведення процедур 
закупівель/спрощених 

закупівель та 
забезпечення рівних 

умов для всіх 
учасників, 

об’єктивний та чесний 
вибір переможця 

процедури 
закупівлі/спрощеної 

закупівлі

не потребує 
додаткових 
фінансових 

витрат

3

Ймовірність 
встановлення 

посадовими особами 
НКЕК 

дискримінаційних вимог 
до учасників процедури 

закупівлі/спрощеної 
закупівлі

Посадова особа НКЕК для 
задоволення особистого 
інтересу та/або інтересу 

сторонніх осіб може 
встановити необґрунтовані

вимоги (в тендерній 
документації та/або в 

оголошенні про проведення 
спрощеної закупівлі та 
вимогах до предмета 

закупівлі) для потенційних
учасників процедури 

закупівлі/спрощеної закупівлі, 
з метою надання переваги
заздалегідь визначеному 

учаснику, що унеможливлює 
перемогу постачальників, які 

можуть запропонувати 
товар/роботу/послугу кращої 

якості за нижчої ціни

Наявність приватного інтересу у 
посадових осіб НКЕК щодо надання 

переваги окремому учаснику 
процедури закупівлі/спрощеної 

закупівлі.
Наявність дискреційних 

повноважень щодо розробки 
(визначення) тендерної документації 

та/або умов, визначених в 
оголошенні про проведення 

спрощеної закупівлі, вимог до 
предмета закупівлі

Закупівлі проводяться з 
урахуванням вимог Положення 

про уповноважену особу 
Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання 
у сфері зв’язку та 

інформатизації, відповідальну за 
організацію та проведення 

процедур закупівель, 
затвердженого наказом Голови 

НКРЗІ від 24.01.2022 №9/нк



Здійснення моніторингу ринкових цін при 
виборі постачальника робіт, товарів та/або 

послуг за прямими договорами відповідальним 
структурним підрозділом НКЕК, який ініціює 
закупівлю.                                   Використано 

аналітичні модулі для моніторингу цін 
(bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)

до моменту 
укладення договору

Структурний 
підрозділ, який є 

ініціатором 
закупівлі, 

уповноважена 
особа НКЕК, 

відповідальна за 
організацію та 

проведення 
процедур 
закупівель 

При виборі постачальника 
робіт, товарів та/або послуг 

за прямими договорами 
здійснюється моніторинг 

ринкових цін.   
Підготовлено аналітичну 

довідку

Попередній аналіз та візування працівниками 
уповноваженого підрозділу з питань 

запобігання та виявлення корупції проектів 
прямих договорів на закупівлю товарів, робіт 

та/або послуг

до моменту 
укладення договору

Сектор з питань 
запобігання та 

виявлення корупції

Здійснюється попередній 
аналіз та візування 

працівниками 
уповноваженого підрозділу 

з питань запобігання та 
виявлення корупції проектів 

прямих договорів

Визначення непридатності та встановлення 
неможливості використання обладнання для 

його подальшого списання на підставі 
професійної оцінки спеціаліста експертної 

організації

під час визначення 
непридатності та 

встановлення 
неможливості 
використання 

обладнання

Посадові особи 
НКЕК, які входять 
до складу комісії із 

списання майна

у межах 
наявних 
ресурсів

Визначення непридатності 
та встановлення 

неможливості використання 
обладнання для його 
подальшого списання 

здійснюється на підставі 
професійної оцінки 

спеціаліста експертної 
організації

Проведення уповноваженим підрозділом з 
питань запобігання та виявлення корупції 

вибіркового моніторингу документів, які стали 
підставою для прийняття рішення про 

списання майна

щоквартально
Сектор з питань 
запобігання та 

виявлення корупції

не потребує 
додаткових 
фінансових 

витрат

Довідка Голові НКЕК

7

Управління 
державним унітарним 

комерційним 
підприємством

Ймовірність 
недоброчесності 

посадових осіб НКЕК 
під час розгляду питань 

стосовно списання 
майна, яке закріплене за 

державним 
підприємством 
«Український 

державний центр 
радіочастот» (далі – 

УДЦР)

Посадові особи НКЕК, які 
входять до складу комісії з 
розгляду питань стосовно 

списання майна для 
задоволення особистого 
інтересу та/або інтересу 
сторонніх осіб можуть 

підготувати пропозиції для 
НКЕК з метою прийняття 

рішення про надання згоди на 
списання майна УДЦР, яке не 

є морально застаріле чи 
фізично зношене, непридатне 
для подальшого використання

Можлива недоброчесність 
посадових осіб НКЕК, які входять 
до складу комісії з розгляду питань 

стосовно списання майна

Регламент комісії з розгляду 
питань стосовно списання майна, 

який затверджений рішенням 
НКЕК від 05.10.2022 №185, 
встановлює порядок роботи, 
проведення засідань комісії з 

розгляду питань стосовно 
списання майна, яке закріплене 
на праві господарського відання 

за УДЦР та обліковується на 
його балансі як не повністю 
амортизовані основні фонди, 

розгляду документів, підготовки 
пропозицій щодо списання 

майна, визначає повноваження 
комісії з розгляду питань 

стосовно списання майна та 
процедурні питання її діяльності

Низький 
1 Високий 3 Середній 3

Проведення уповноваженим підрозділом з 
питань запобігання та виявлення корупції 

моніторингу матеріалів до засідань НКЕК, на 
яких будуть розглянуті питання щодо 

прийняття рішення про надання чи відмову в 
наданні згоди на списання майна УДЦР

під час винесення 
такого питання на 

засідання

Сектор з питань 
запобігання та 

виявлення корупції

не потребує 
додаткових 
фінансових 

витрат

Уповноваженим 
підрозділом з питань 

запобігання та виявлення 
корупції проводиться 

моніторинг матеріалів до 
засідань НКЕК, на яких 

будуть розглянуті питання 
щодо прийняття рішення 
про надання чи відмову в 
наданні згоди на списання 
майна УДЦР.                     

Довідка Голові НКЕК (у разі 
виявлення можливих 

порушень)

не потребує 
додаткових 
фінансових 

витрат

Високий   
6

Середній 
2

Високий 
3

Проведення аналізу контрагентів 
уповноваженим підрозділом з 

питань запобігання та виявлення 
корупції

Низький   
2

Середній 
2

Проведення процедур 
закупівель/спрощених 

закупівель та 
забезпечення рівних 

умов для всіх 
учасників, 

об’єктивний та чесний 
вибір переможця 

процедури 
закупівлі/спрощеної 

закупівлі

Можлива недоброчесність 
посадових осіб НКЕК при укладенні 

прямих договорів з конкретним 
постачальником.

Дискреційні повноваження щодо 
вибору постачальників товарів, 

робіт та/або послуг

Посадові особи НКЕК для 
задоволення особистого 
інтересу та/або інтересу 
сторонніх осіб можуть 

вступити в змову з 
потенційними контрагентами 

для обрання їх 
постачальниками товарів, 
робіт та/або послуг при 

укладенні прямих договорів

Можливість 
зловживання 
службовими 

повноваженнями при 
укладенні прямих 

договорів з конкретним 
постачальником

5

6
Розгляд питань 

стосовно списання 
майна

Низький 
1

Доведення до посадових осіб 
НКЕК вимог антикорупційного 
законодавства та інформації про 
відповідальність за їх порушення

Можлива недоброчесність 
посадових осіб НКЕК, які входять 
до складу комісії із списання майна

Посадові особи НКЕК, які 
входять до складу комісії із 

списання майна з метою 
задоволення особистого 
інтересу та/або інтересу 

сторонніх осіб можуть скласти 
відповідні документи (акт 
інвентаризації майна, що 

пропонується до списання; 
акти технічного стану майна, 

що пропонується до списання; 
акти на списання майна тощо), 

які містять недостовірні 
відомості у частині списання 

майна, яке не є морально 
застаріле чи фізично зношене, 
непридатне для подальшого 

використання

Ймовірність 
недоброчесності 

посадових осіб НКЕК 
під час списання, 

визначення 
непридатності та 

встановлення 
неможливості 

використання майна, яке 
перебуває на  балансі 

НКЕК



Запровадження фіксації зустрічей шляхом 
занесення інформації до  журналу зустрічей з 

представниками суб’єктів, що провадять 
діяльність у сферах електронних комунікацій, 

радіочастотного спектра та надання послуг 
поштового зв’язку, та/або суб’єктів, пов’язаних 
з ними відносинами контролю (далі – Журнал 

зустрічей)
щодо дати, часу, учасників та питань, які 

обговорювалися

І квартал 2023 року
Департамент 
забезпечення 

діяльності

у межах 
наявних 
ресурсів

Запроваджено Журнал 
зустрічей

Проведення уповноваженим підрозділом з 
питань запобігання та виявлення корупції 

періодичного моніторингу Журналу зустрічей
щоквартально

Сектор з питань 
запобігання та 

виявлення корупції

не потребує 
додаткових 
фінансових 

витрат

Уповноваженим 
підрозділом з питань 

запобігання та виявлення 
корупції проводиться 

періодичний моніторинг 
Журналу зустрічей.                 

Довідка Голові НКЕК

У разі проведення зустрічі в онлайн форматі (у 
режимі відеоконференції) здійснення її 

відеозапису

під час проведення 
зустрічі

Департамент 
забезпечення 

діяльності

у межах 
наявних 
ресурсів

Здійснено відеозапис 
зустрічей з представниками 

суб’єктів, що провадять 
діяльність у сферах 

електронних комунікацій, 
радіочастотного спектра та 
надання послуг поштового 
зв’язку, та/або суб’єктів, 

пов’язаних з ними 
відносинами контролю, які 
проведені в онлайн форматі 
(режимі відеоконференції)

Внесення відповідних змін до нормативно-
правових актів для можливості використання 
уповноваженими НКЕК посадовими особами 

тестових SIM-карток наданих суб’єктами 
господарювання для проведення випробувань 

ІІ квартал 2023 року Департамент 
державного нагляду

не потребує 
додаткових 
фінансових 

витрат

Внесено зміни до 
відповідних нормативно-

правових актів, що 
стосуються можливості 

використання 
уповноваженими НКЕК 

посадовими особами 
тестових SIM-карток 
наданих суб’єктами 
господарювання для 

проведення випробувань

Забезпечення необхідними засобами 
уповноважених НКЕК посадових осіб для 

проведення відповідних випробувань 
(вимірювань параметрів для розрахунку 
показників якості в мережах мобільного 

зв’язку)

під час здійснення 
заходів державного 

нагляду

Департамент 
забезпечення 

діяльності

у межах 
наявних 
ресурсів

Уповноважені НКЕК 
посадові особи забезпечені 
необхідними засобами для 

проведення відповідних 
випробувань (вимірювань 
параметрів для розрахунку 

показників якості в мережах 
мобільного зв’язку)

Проведення уповноваженим підрозділом з 
питань запобігання та виявлення корупції 

періодичного моніторингу прийнятих 
уповноваженими НКЕК посадовими особами 

рішень на предмет виявлення особистої 
заінтересованості у результатах проведених 

перевірок

щоквартально
Сектор з питань 
запобігання та 

виявлення корупції
Довідка Голові НКЕК

Перевірка керівництвом Департамента 
державного нагляду акта, складеного за 

результатами заходу державного нагляду 
(контролю), на наявність додатків, що 

підтверджують наявність або відсутність 
порушення законодавства

протягом двох 
робочих днів після 

проведення 
позапланової 

перевірки

Департамент 
державного нагляду

Керівництвом Департамента 
державного нагляду 

здійснюється перевірка акта, 
складеного за результатами 
заходу державного нагляду 
(контролю), на наявність 

додатків, що підтверджують 
наявність або відсутність 
порушення законодавства

не потребує 
додаткових 
фінансових 

витрат

10

Здійснення 
державного нагляду 

(контролю) за 
дотриманням 

законодавства у 
сферах електронних 

комунікацій, 
радіочастотного 

спектра та надання 
послуг поштового 

зв’язку

Можливість вимагання, 
одержання 

неправомірної вигоди 
уповноваженими НКЕК 
посадовими особами під 

час проведення 
позапланової перевірки 

за складання акта 
перевірки, в якому 
відсутні порушення 

вимог законодавства або 
відображені не всі 

порушення

Уповноважені НКЕК посадові 
особи можуть вимагати, 

одержувати неправомірну 
вигоду від постачальника 

електронних комунікаційних 
мереж та/або послуг, 

користувача радіочастотного 
спектра під час проведення 

позапланового заходу 
державного нагляду 

(контролю) за складання акта 
перевірки, в якому зазначена 
інформація про виконання 

вимог законодавства 
постачальником електронних 
комунікаційних мереж та/або 

послуг (користувачем 
радіочастотного спектра) або 
відображена інформація не 

про всі порушення

Можлива недоброчесність 
уповноважених НКЕК посадових 
осіб, які здійснюють позапланову 

перевірку

8

Проведення 
працівниками НКЕК 

зустрічей з 
представниками 

суб’єктів, що 
провадять діяльність у 

сферах електронних 
комунікацій, 

радіочастотного 
спектра та надання 
послуг поштового 

зв’язку, та/або 
суб’єктів, пов’язаних 
з ними відносинами 
контролю, з питань 

провадження такими 
суб’єктами діяльності

Можливість впливу 
зовнішніх 

заінтересованих сторін 
на посадових осіб НКЕК 

у частині прийняття 
останніми відповідних 

рішень, вчинення 
незаконних дій чи 

бездіяльності в 
інтересах цих сторін

Завідомо упереджене 
ставлення посадових осіб 
НКЕК під час прийняття 
рішень, вчинення дій чи 
бездіяльності стосовно 

окремих зовнішніх 
заінтересованих сторін, 
зумовлене попередньою 

домовленістю з ними та/або 
впливом на посадових осіб 

НКЕК, для задоволення 
інтересів сторонніх осіб та/або 

одержання неправомірної 
вигоди

Вплив зовнішніх заінтересованих 
сторін на посадових осіб НКЕК.

Недотримання посадовими особами 
НКЕК вимог антикорупційного 

законодавства та внутрішніх 
розпорядчих документів.

Незаплановані (випадкові) зустрічі 
посадових осіб НКЕК з 

представниками суб’єкта(ів), що 
провадять діяльність у сферах 

електронних комунікацій, 
радіочастотного спектра та надання 

послуг поштового зв’язку, або 
суб’єктів, пов’язаних з ними 
відносинами контролю без 
дотримання вимог Правил 

професійної етики, що 
застосовуються до членів НКЕК та

працівників апарату НКЕК, які 
затверджені рішенням НКЕК

від 17.08.2022 №151 (далі – Правила 
професійної етики).

Недотримання посадовими особами 
НКЕК вимог антикорупційного 

законодавства.
Неналежний контроль безпосередніх 

керівників за підлеглими 
працівниками

Попередження уповноважених 
НКЕК посадових осіб про 

персональну відповідальність за 
незаконні рішення, дії чи 

бездіяльність щодо державного 
нагляду (контролю) відповідно 

до Закону України «Про основні 
засади державного нагляду 

(контролю) у сфері 
господарської діяльності» та 

інших законів

Високий 
3 Високий 3 Високий   

9

9

Здійснення 
державного нагляду 

(контролю) за 
дотриманням 

законодавства у 
сферах електронних 

комунікацій, 
радіочастотного 

спектра та надання 
послуг поштового 

зв’язку

Можливість 
безоплатного 
використання 

уповноваженими НКЕК 
посадовими особами 

майна (засобів) суб’єктів 
господарювання при 
здійсненні заходів 
державного нагляду

Використання
уповноваженими НКЕК 

посадовими особами тестових 
SIM-карток разом з 

здійсненням безкоштовних
викликів, надсиланням SMS та 

безоплатним використанням 
Інтернету, наданих суб’єктами 

господарювання для 
проведення відповідних 

випробувань (вимірювання 
параметрів для розрахунку 

показників якості в мережах 
мобільного зв’язку), з метою

подальшого прийняття/
неприйняття відповідного 

рішення на користь останніх

Законодавча неврегульованість 
використання уповноваженими 

НКЕК посадовими особами майна 
(засобів) суб’єктів господарювання 

під час проведення випробувань 
шляхом вимірювання передбачених 

законодавством параметрів для 
розрахунку показників якості в 

мережах мобільного зв’язку.
Методика вимірювань параметрів 

якості послуг рухомого (мобільного) 
зв’язку (затверджена рішенням 

НКРЗІ 02.03.2021 №80 та 
зареєстрована в Міністерстві 

юстиції України 28.04.2021 за 
№580/36202) (далі - Методика 

вимірювань) містить 
корупціогенний фактор.

Відсутність необхідних засобів та 
ресурсів для виконання завдань, 

покладених на НКЕК щодо 
здійснення державного нагляду.
Недотримання уповноваженими 

НКЕК посадовими особами вимог 
антикорупційного законодавства

Ознайомлення уповноважених 
НКЕК посадових осіб з 
роз’ясненням НАЗК, яке 

надійшло листом від 23.12.2021 
№23-04/90634-21.

Ознайомлення уповноважених 
НКЕК посадових осіб з 
роз’ясненням НАЗК від 

19.11.2021 №10

Високий 
3 Низький 1 Середній 3

Правила професійної етики 
передбачають порядок 
проведення зустрічей з 

представниками суб’єктів, що 
провадять

діяльність у сферах електронних 
комунікацій, радіочастотного 

спектра та
надання послуг поштового 
зв’язку, та/або суб’єктів, 

пов’язаних з ними
відносинами контролю, з питань 
провадження такими суб’єктами 

діяльності.
Всі працівники НКЕК 

ознайомлені з Правилами 
професійної етики.

Новопризначені працівники 
НКЕК ознайомлюються з 

Правилами професійної етики

Низький 
1

Високий   
3 Середній 3



Контроль безпосереднього керівника за 
уповноваженими НКЕК посадовими особами, 
які здійснюють аналіз регуляторної звітності 

(задіяні у процес аналізу регуляторної звітності)

постійно

Департамент 
державного 

нагляду, 
Управління аналізу 
ринків та звітності

Безпосереднім керівником 
здійснюється контроль за 
уповноваженими НКЕК 

посадовими особами, які 
здійснюють аналіз 

регуляторної звітності

Проведення уповноваженим підрозділом з 
питань запобігання та виявлення корупції 

періодичного моніторингу прийнятих 
уповноваженими НКЕК посадовими особами 
рішень за результатами аналізу регуляторної 

звітності

щоквартально
Сектор з питань 
запобігання та 

виявлення корупції
Довідка Голові НКЕК

Проведення уповноваженим підрозділом з 
питань запобігання та виявлення корупції 

моніторингу матеріалів до засідань НКЕК, на 
яких будуть розглянуті проекти рішень про 
накладення адміністративно-господарських 

санкцій

під час винесення 
такого питання на 

засідання

Сектор з питань 
запобігання та 

виявлення корупції

Уповноваженим 
підрозділом з питань 

запобігання та виявлення 
корупції проводиться 

моніторинг матеріалів до 
засідань НКЕК, на яких 

будуть розглянуті проекти 
рішень про накладення 

адміністративно-
господарських санкцій. 

Довідка Голові НКЕК (у разі 
виявлення можливих 

порушень)

Проведення нарад з уповноваженими 
представниками постачальника електронних 
комунікаційних мереж та/або послуг з метою 

з’ясування всіх обставин справи, з урахуванням 
порядку проведення зустрічей, передбаченого 

Правилами професійної етики

під час проведення 
нарад

посадові особи 
НКЕК, які 

залучаються до 
здійснення заходів 
з розгляду питання 
щодо застосування 
адміністративно-
господарських 

санкцій

З уповноваженими 
представниками 

постачальника електронних 
комунікаційних мереж 

та/або послуг проводяться 
наради з метою з’ясування 

всіх обставин справи, з 
урахуванням порядку 
проведення зустрічей, 

передбаченого Правилами 
професійної етики

Здійснення розрахунку розмірів штрафів, 
зазначених у пунктах 5 та 6 частини першої 
статті 126 Закону України «Про електронні 

комунікації» відповідно до Методики 
розрахунку розміру штрафу за порушення 

законодавства про електронні комунікації та 
радіочастотний спектр, затвердженої 

постановою НКЕК від 14.09.2022 №159, 
зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 

30.09.2022 за №1149/38485

 під час здійснення 
заходів з розгляду 

питання щодо 
застосування 

адміністративно-
господарських 

санкцій

посадові особи 
НКЕК, які 

залучаються до 
здійснення заходів 
з розгляду питання 
щодо застосування 
адміністративно-
господарських 

санкцій

Розрахунок розмірів 
штрафів здійснюється 

відповідно до Методики 
розрахунку розміру штрафу 
за порушення законодавства 
про електронні комунікації 
та радіочастотний спектр, 
затвердженої постановою 

НКЕК від 14.09.2022 №159, 
зареєстрованою в 

Міністерстві юстиції 
України 30.09.2022 за 

№1149/38485

Проведення уповноваженим підрозділом з 
питань запобігання та виявлення корупції 

моніторингу прийнятих рішень на предмет 
виявлення особистої заінтересованості у 
результатах розгляду тієї чи іншої справи

щоквартально
Сектор з питань 
запобігання та 

виявлення корупції
Довідка Голові НКЕК

Контроль безпосереднього керівника за 
наявністю письмового обґрунтування обраного 
уповноваженими НКЕК посадовими особами 
розміру штрафу за вчинене адміністративне 

правопорушення

протягом двох 
робочих днів після 

розгляду справи про 
адміністративне 
правопорушення

Департамент 
державного нагляду

Безпосереднім керівником 
здійснюється контроль за 

наявністю письмового 
обґрунтування обраного 
уповноваженими НКЕК 

посадовими особами 
розміру штрафу за вчинене 

адміністративне 
правопорушення

Наявність обов’язкової вимоги 
стосовно письмового 

обґрунтування обраного 
уповноваженими НКЕК 

посадовими особами розміру 
штрафу за вчинене 

адміністративне правопорушення

Високий 
3

Середній 
2

Високий   
6

не потребує 
додаткових 
фінансових 

витрат

13

Розгляд відповідно до 
закону справ про 

порушення 
законодавства у 

сферах електронних 
комунікацій, 

радіочастотного 
спектра та надання 
послуг поштового 

зв’язку, застосування 
в межах своїх 
повноважень 

адміністративних 
штрафів відповідно до 
Кодексу України про 

адміністративні 
правопорушення та 

адміністративно-
господарських 

санкцій, визначених 
законом

Можливість 
необґрунтованого 

обрання уповноваженою 
НКЕК посадовою 

особою мінімального 
штрафу за вчинене 

адміністративне 
правопорушення

Уповноважена НКЕК посадова 
особа з метою задоволення 
особистого інтересу та/або 

інтересу сторонніх осіб під час 
розгляду справи про 

адміністративне 
правопорушення стосовно 
відповідного суб’єкта може 

необґрунтовано обрати 
мінімальний штраф за вчинене 

адміністративне 
правопорушення

Наявність у уповноважених НКЕК 
посадових осіб дискреційних 

повноважень під час визначення 
розміру штрафу за вчинене 

адміністративне правопорушення

Методика
розрахунку розміру штрафу за 
порушення законодавства про 

електронні комунікації та 
радіочастотний спектр, 

затверджена постановою НКЕК 
від 14.09.2022 №159, 

зареєстрованою в Міністерстві 
юстиції України 30.09.2022 за 

№1149/38485, визначає порядок 
розрахунку НКЕК розмірів 

штрафів, зазначених у пунктах 5 
та 6 частини першої статті 126 

Закону України «Про електронні 
комунікації»

Середній 
2

Середній 
2

Середній   
4

не потребує 
додаткових 
фінансових 

витрат

12

Розгляд відповідно до 
закону справ про 

порушення 
законодавства у 

сферах електронних 
комунікацій, 

радіочастотного 
спектра та надання 
послуг поштового 

зв’язку, застосування 
в межах своїх 
повноважень 

адміністративних 
штрафів відповідно до 
Кодексу України про 

адміністративні 
правопорушення та 

адміністративно-
господарських 

санкцій, визначених 
законом

Можливість 
необґрунтованого 

зменшення штрафу під 
час здійснення заходів з 
розгляду питання щодо 

застосування 
адміністративно-

господарських санкцій 
стосовно суб’єкта 
господарювання

Посадові особи НКЕК з метою 
задоволення особистого 
інтересу та/або інтересу 
сторонніх осіб під час 

розрахунку розміру штрафу за 
порушення суб’єктом 

господарювання законодавства 
про електронні комунікації та 
радіочастотний спектр можуть 
необґрунтовано його зменшити

Недоброчесність посадових осіб 
НКЕК, які здійснюють заходи з 

розгляду питання щодо 
застосування адміністративно-

господарських санкцій

Доведення до уповноважених 
НКЕК посадових осіб вимог 

антикорупційного законодавства 
та інформації про 

відповідальність за їх порушення

Середній 
2 Високий 3 Високий   

6

не потребує 
додаткових 
фінансових 

витрат

11

Здійснення 
державного нагляду 

(контролю) за 
дотриманням 

законодавства у 
сферах електронних 

комунікацій, 
радіочастотного 

спектра та надання 
послуг поштового 

зв’язку

Можливість 
необґрунтованого 

прийняття рішення 
уповноваженою НКЕК 
посадовою особою про 
відсутність порушень у 

разі виявлення ознак 
невиконання 

відповідним суб’єктом 
вимог законодавства під 
час аналізу регуляторної 

звітності

З метою задоволення 
особистого інтересу та/або 

інтересу сторонніх осіб 
уповноважені НКЕК посадові 
особи у разі виявлення ознак 

невиконання вимог 
законодавства за результатами 

аналізу поданої 
постачальником електронних 
комунікаційних мереж та/або 
послуг регуляторної звітності, 

після отримання на запит 
(вимогу) від останнього 

пояснень, які містять 
недостатню інформацію, 

можуть прийняти рішення про 
виконання цим 

постачальником вимог 
законодавства (відсутність 

порушень)

Можлива недоброчесність 
уповноважених НКЕК посадових 

осіб, які здійснюють аналіз 
регуляторної звітності



Здійснення уповноваженим підрозділом з 
питань запобігання та виявлення корупції 

постійного моніторингу матеріалів до засідань 
НКЕК на предмет виявлення конфлікту 

інтересів

щотижнево
Сектор з питань 
запобігання та 

виявлення корупції

Уповноваженим 
підрозділом з питань 

запобігання та виявлення 
корупції здійснюється 

моніторинг документів до 
засідань НКЕК на предмет 

виявлення конфлікту 
інтересів.

У разі виявлення конфлікту 
інтересів поінформовано 
Голову НКЕК та особу, у 

якої він наявний для вжиття 
заходів щодо його 

врегулювання

Затвердження нового локального акта про 
впровадження в НКЕК механізмів заохочення 

викривачів та формування культури 
повідомлення про можливі факти корупційних 

або пов’язаних з корупцією правопорушень, 
інших порушень Закону України «Про 

запобігання корупції», передбачивши в ньому 
впровадження матеріального заохочення 

викривачів з метою сприяння працівникам 
НКЕК виявляти та повідомляти у тому числі 
про порушення вимог щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів

ІІІ квартал 2023 року
Сектор з питань 
запобігання та 

виявлення корупції
Локальний акт затверджено

Розроблення відповідної форми щодо 
відсутності у уповноваженої НКЕК посадової 
особи конфлікту інтересів перед проведенням 
перевірки.                                 Запровадження 
заповнення уповноваженою НКЕК посадовою 
особою форми перед проведенням перевірки

І квартал 2023 року

Сектор з питань 
запобігання та 

виявлення 
корупції, 

Департамент 
державного нагляду

Форма щодо відсутності у 
уповноваженої НКЕК 

посадової особи конфлікту 
інтересів перед проведенням 
перевірки розроблена.           

Заповнення відповідної 
форми запроваджено

Здійснення уповноваженим підрозділом з 
питань запобігання та виявлення корупції 

моніторингу декларацій уповноважених НКЕК 
посадових осіб, яких планується залучити для 

проведення перевірки

під час підготовки 
відповідних 

документів для 
проведення 
перевірки

Сектор з питань 
запобігання та 

виявлення корупції

Уповноваженим 
підрозділом з питань 

запобігання та виявлення 
корупції здійснюється 
моніторинг декларацій 
уповноважених НКЕК 
посадових осіб, яких 

планується залучити для 
проведення перевірки

Розробка для уповноважених НКЕК посадових 
осіб пам'ятки щодо запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів

ІІ квартал 2023 року
Сектор з питань 
запобігання та 

виявлення корупції

Пам'ятку щодо запобігання 
та врегулювання конфлікту 

інтересів для 
уповноважених НКЕК 

посадових осіб розроблено 
та розповсюджено

Розробка та затвердження порядку розгляду 
спорів між постачальниками електронних 

комунікаційних мереж та/або послуг
2023 рік

Структурний 
підрозділ 

визначений 
керівництвом 

НКЕК

Затверджено порядок 
розгляду спорів між 

постачальниками 
електронних 

комунікаційних мереж 
та/або послуг

Проведення уповноваженим підрозділом з 
питань запобігання та виявлення корупції 

моніторингу матеріалів до засідань НКЕК, на 
яких розглядатимуть проекти рішень щодо 

результатів розгляду спорів

під час винесення 
такого питання на 

засідання

Сектор з питань 
запобігання та 

виявлення корупції

Уповноваженим 
підрозділом з питань 

запобігання та виявлення 
корупції проводиться 

моніторингу матеріалів до 
засідань НКЕК, на яких 
розглядатимуть проекти 
рішень щодо результатів 

розгляду спорів.        
Довідка Голові НКЕК (у разі 

виявлення можливих 
порушень)

Доведення до посадових осіб 
НКЕК вимог антикорупційного 
законодавства та інформації про 
відповідальність за їх порушення

Середній 
2 Високий 3 Високий   

6

не потребує 
додаткових 
фінансових 

витрат

16

Позасудове 
врегулювання спорів 
між постачальниками 

електронних 
комунікаційних 

мереж та/або послуг, а 
також спорів, 
пов’язаних із 
доступом до 

інфраструктури 
об’єкта доступу у 

випадках та в 
порядку, 

передбачених 
законами України 
«Про електронні 

комунікації», «Про 
поштовий зв’язок», 

«Про доступ до 
об’єктів будівництва, 

транспорту, 
електроенергетики з 

метою розвитку 
електронних 

комунікаційних 
мереж», «Про основні 

засади державного 
нагляду (контролю) у 
сфері господарської 

діяльності» та іншими 
законодавчими 

актами, що 
регулюють відносини 
у відповідних сферах

Можливість вимагання, 
одержання 

неправомірної вигоди 
посадовою

особою НКЕК під
час прийняття
рішення щодо 

вирішення спорів, що 
виникають між 

суб’єктами 
господарювання

Посадова особа НКЕК може 
вимагати, одержувати 

неправомірну вигоду від 
суб’єкта господарювання для 

підготовки та прийняття 
рішення на його користь 

(надання йому переваги) під 
час розгляду спору з іншим 

суб’єктом

Відсутність затвердженого порядку 
розгляду спорів між 

постачальниками електронних 
комунікаційних мереж та/або 

послуг, яким визначено відповідні 
вимоги

Проведення інструктажів для 
працівників,

які здійснюють державний 
нагляд (контроль)

та попередження їх про 
відповідальність у разі 

неповідомлення про конфлікт 
інтересів.

Правила професійної етики 
передбачають порядок 

повідомлення про конфлікт 
інтересів

Середній 
2

Середній 
2

Середній   
4

не потребує 
додаткових 
фінансових 

витрат

15

Здійснення 
державного нагляду 

(контролю) за 
дотриманням 

законодавства у 
сферах електронних 

комунікацій, 
радіочастотного 

спектра та надання 
послуг поштового 

зв’язку

Можливість 
неповідомлення 

уповноваженою НКЕК 
посадовою особою про 

наявність конфлікту 
інтересів під час 

оформлення 
посвідчення на 

проведення планової або 
позапланової перевірки

Наявність у уповноваженої 
НКЕК посадової особи, яка 

буде брати участь у проведенні 
перевірки, приватного інтересу 

по відношенню до суб’єкта 
господарювання, який 

перевіряється, що може 
вплинути на об’єктивність чи 
неупередженість прийняття 

нею рішень, або на вчинення 
чи невчинення дій під час 
проведення такої перевірки

Наявність приватного інтересу у 
уповноваженої НКЕК посадової 

особи, яку залучено до проведення 
перевірки.

Недотримання уповноваженими 
НКЕК посадовими особами вимог 
антикорупційного законодавства 

щодо запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів

Правила професійної етики 
передбачають порядок 

повідомлення про конфлікт 
інтересів

Високий 
3

Середній 
2

Високий   
6

не потребує 
додаткових 
фінансових 

витрат

14

Прийняття рішень, які 
є обов’язковими для 

виконання 
постачальниками 

електронних 
комунікаційних 

мереж та/або послуг, 
користувачами 
радіочастотного 

спектра, 
користувачами 

ресурсу нумерації, 
операторами та 

користувачами послуг 
поштового зв’язку

Можливість посадових 
осіб НКЕК 

задовольнити свій 
приватний інтерес під 
час участі у прийнятті 

рішень обов’язкових для 
виконання відповідними 

суб’єктами

У посадових осіб НКЕК може 
бути наявний приватний 

інтерес 
(майновий/немайновий) під 

час участі у прийнятті рішень 
обов’язкових для виконання 

постачальниками електронних 
комунікаційних мереж та/або 

послуг, користувачами 
радіочастотного спектра, 
користувачами ресурсу 

нумерації, операторами та 
користувачами послуг 

поштового зв’язку, що впливає 
на об’єктивність або 

неупередженість таких рішень

Недотримання посадовими особами 
НКЕК вимог антикорупційного 

законодавства щодо запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів


