
ФОРМА 

для надання звітної інформації про виконання Антикорупційної програми  

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

та реалізації визначених у ній заходів 

за 2019 рік 

№ Найменування заходу, зазначеного у 

антикорупційній програмі 

 

 

Строк 

виконання 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Стан виконання 

 

I. Реалізація засад відомчої політики із запобігання і виявлення корупції 

1 Здійснення оцінки виконання заходів, 

передбачених антикорупційною програмою 

НКРЗІ на 2019-2021 роки. 

Щокварталу 

до 12 числа 

наступного за 

звітним 

Головний 

спеціаліст з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

(далі – ГС ПЗВК) 

Звіт про виконання  Антикорупційної програми НКРЗІ за 

2019 рік підготовлено. 

100% 

2 Організація в межах повноважень 

проведення спеціальних перевірок стосовно 

осіб, які претендують на зайняття посад, які 

передбачають зайняття відповідального або 

особливо відповідального становища, та 

посад з підвищеним корупційним ризиком в 

апараті НКРЗІ. 

У встановлені 

законодавством 

строки 

Управління 

персоналу, 

ГС ПЗВК 

 

У 2019 році організовано із дотриманням Закону України 

«Про запобігання корупції» та Порядку проведення 

спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на 

зайняття посад, які передбачають зайняття 

відповідального або особливо відповідального становища, 

та посад з підвищеним корупційним ризиком, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 25.03.2015 № 171, в межах повноважень проведення 

спеціальної перевірки стосовно трьох осіб, які 

претендували на зайняття посад НКРЗІ, які передбачають 

зайняття відповідального або особливо відповідального 

становища.  

У рамках спеціальної перевірки:  

- організовано надання у встановлені строки 

претендентом на зайняття посади, яка передбачає 

зайняття відповідального або особливо відповідального 

становища в Апараті НКРЗІ, (далі – претендент) 

письмової згоди на проведення спеціальної перевірки; 

- підготовлено проекти запитів до відповідних державних 

органів, до компетенції яких належить проведення 

спеціальної перевірки відомостей про перевірку 

відомостей щодо претендента; 

- опрацьовано відповіді на запити, що надійшли від 
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відповідних державних органів; 

- підготовлено довідку про результати спеціальної 

перевірки стосовно однієї особи. 

75% 

3 Участь у семінарах, тренінгах для 

працівників уповноважених підрозділів 

(уповноважених осіб), які проводяться 

Національним агентством з питань 

запобігання корупції. 

Відповідно до 

строків, 

визначених 

НАЗК 

ГС ПЗВК Протягом 2019 року до участі у семінарах, тренінгах для 

працівників уповноважених підрозділів (уповноважених 

осіб), які проводяться Національним агентством з питань 

запобігання корупції, уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції НКРЗІ не 

запрошувалась. 

4 Доведення до відома працівників НКРЗІ 

інформації щодо змін у антикорупційному 

законодавстві. 

У разі змін ГС ПЗВК 11.11.2019 ГС ПЗВК взято участь у апаратній нараді 

НКРЗІ де Голові та членам НКРЗІ, керівнику Апарату, 

керівникам самостійних структурних підрозділів, 

присутніх на апаратній нараді (Департаменту 

ліцензування, Департаменту зв’язку, Департаменту 

економічного аналізу, Департаменту правового 

забезпечення, Відділу з міжнародних питань та 

європейської інтеграції, Департаменту державного 

нагляду) було доведено інформацію щодо змін у Законі 

України «Про запобігання корупції, які набрали чинності 

18.10.2019 та які наберуть чинності з 01.01.2020. 

Особливий акцент зроблено на змінах у декларуванні. 

Також,під час проведення  для посадових осіб НКРЗІ 

навчань на тему: «Е-декларування. Типові помилки при 

заповненні декларації осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування. 

Перевірка відомостей, що зазначається у таких 

деклараціях» присутнім було доведено зміни до Закону 

України «Про запобігання корупції» в частині 

фінансового контролю. 

100% 

5 Підтримання в актуальному стані рубрики 

«Запобігання проявам корупції» на 

офіційному веб-сайті НКРЗІ 

Постійно ГС ПЗВК Протягом року у рубриці «Запобігання проявам корупції» 

розміщено: 

- наказ Голови НКРЗІ від 04.02.2019 № 14/нк «Про 

проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сфері зв`язку та інформатизації на 2019-2021 роки»; 
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- наказ в.о. Голови НКРЗІ від 28.02.2019 № 27/нк «Про 

внесення змін до наказу Голови НКРЗІ від 04.02.2019 

№ 14/нк»; 

- повідомлення про проведення публічного обговорення 

проекту Антикорупційної програми НКРЗІ на 2019-2021 

роки; 

- Антикорупційну програму НКРЗІ на 2019-2021 роки. 

головній сторінці офіційного 

На головній сторінці веб-сайту НКРЗІ розміщено кнопку 

«Повідом про корупцію» з переходом у підрубрику 

«Повідомити про корупційне правопорушення». 

Рубрика «Запобігання проявам корупції» знаходиться в 

актуальному стані. 

100% 

6 Проведення для посадових осіб НКРЗІ 

навчання на тему: «Етика поведінки 

державного службовця, як засіб запобігання 

та протидії корупції». 

липень 

2019 року 

ГС ПЗВК, 

Керівники 

самостійних 

структурних 

підрозділів (далі – 

КССП) НКРЗІ, 

посадові особи, які 

не входять до 

самостійних 

структурних 

підрозділів НКРЗІ 

30 та 31 липня 2019 року для працівників НКРЗІ 

проведено внутрішнє навчання за темою «Етика 

поведінки державного службовця, як засіб запобігання та 

протидії корупції». 

Участь у навчанні взяло 47 осіб. 

100% 

7 Проведення для посадових осіб НКРЗІ 

навчань на тему: «Дисциплінарна 

відповідальність за корупційне або 

пов’язане із корупцією правопорушення». 

жовтень 

2019 року 

ГС ПЗВК, 

КССП НКРЗІ, 

посадові особи, які 

не входять до 

самостійних 

структурних 

підрозділів НКРЗІ 

30 та 31 жовтня 2019 року проведено внутрішнє навчання 

на тему: «Дисциплінарна відповідальність за корупційне 

або пов’язане із корупцією правопорушення». 

Участь у навчанні взяло 22 особи. 

100% 

8 Проведення для посадових осіб НКРЗІ 

навчань на тему: «Е-декларування. Типові 

помилки при заповненні декларації осіб, 

уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування. 

грудень 

2019 року 

ГС ПЗВК; 

КССП НКРЗІ, 

посадові особи, які 

не входять до 

самостійних 

26 та 27 грудня 2019 року проведено внутрішнє навчання 

за визначеною темою. 

Участь у навчанні взяло 52 особи. 

Основна увага під час навчання була зосереджена на 

змінах до Закону України «Про запобігання корупції» в 
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Перевірка відомостей, що зазначається у 

таких деклараціях». 

структурних 

підрозділів НКРЗІ 

частині фінансового контролю. 

100% 

9 Надання консультаційної та практичної 

допомоги щодо застосування 

антикорупційного законодавства для 

працівників НКРЗІ 

Постійно ГС ПЗВК Протягом 2019 року ГС ПЗВК надано 199 

консультаційних та практичних допомог 164 працівникам 

НКРЗІ у розрізі питань: 

- 154 щодо внесення відомостей до е-декларації; 

- 3 щодо врегулювання конфлікту інтересів; 

- 40 щодо повідомлення НАЗК про суттєві зміні у 

майновому стані; 

- 1 щодо повної перевірки декларацій; 

- 1 щодо наявності корпоративних прав. 

22-х працівників НКРЗІ під час звільнення попереджено 

про обов’язок подання декларації у наступному році до 

01.04.2020 за весь попередній рік, а також протягом року 

після звільнення у разі настання суттєвих змін у 

майновому стані подання до НАЗК відповідного 

повідомлення. 

11.11.2019 ГС ПЗВК взято участь у апаратній нараді 

НКРЗІ, де Голові та членам НКРЗІ, керівнику Апарату, 

керівникам самостійних структурних підрозділів, 

присутнім на апаратній нараді (Департаменту 

ліцензування, Департаменту зв’язку, Департаменту 

економічного аналізу, Департаменту правового 

забезпечення, Відділу з міжнародних питань та 

європейської інтеграції, Департаменту державного 

нагляду) було доведено інформацію щодо змін у Законі 

України «Про запобігання корупції», які набрали чинності 

18.10.2019 та які наберуть чинності з 01.01.2020. 

Особливий акцент зроблено на змінах у декларуванні. 

10 Підвищення кваліфікації працівників НКРЗІ Протягом року Управління 

персоналу 

Протягом 2019 року організовано підвищення 

кваліфікації з питань запобігання корупції  

15 працівників НКРЗІ у 10 закладах, а саме: 

– 1 державний службовець у Державному навчальному 

закладі Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та 

організацій Кіровоградської обласної державної 
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адміністрації; 

- 1 державний службовець в Івано-Франківському 

обласному центрі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, 

установ і організацій; 

- 5 державних службовців в Інституті підвищення 

кваліфікації керівних кадрів Національної академії 

державного управління при Президентові України; 

- 1 державний службовець у Комунальному навчальному 

закладі "Рівненський обласний центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ та організацій"; 

- 2 державних службовці в Одеському регіональному 

інституті державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України; 

- 1 державний службовець у Полтавському національному 

технічному університеті імені Юрія Кондратюка; 

- 1 державний службовець у Тернопільському 

регіональному центрі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, 

установ і організацій; 

- 1 державний службовець в Українській школі 

урядування; 

- 1 державний службовець у Центрі перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій Житомирської 

обласної державної адміністрації та Житомирської 

обласної ради; 

- 1 державний службовець у Черкаському обласному 

центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій. 

100% 
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ІІ. Усунення виявлених корупційних ризиків 

1 Підготувати та направити до Національного 

агентства з питань запобігання корупції 

(далі – НАЗК) інформацію про виявлений 

корупційний ризик та пропозиції щодо його 

усунення (мінімізації). 

ІІ квартал  

2019 року 

ГС ПЗВК 

Департамент 

правового 

забезпечення  

(ДПЗ) 

Підготовлено та направлено до НАЗК лист НКРЗІ від 

27.06.2019 № 01-3741/22. 

100% 

2 1. Забезпечення додаткового контролю за 

дотриманням спеціального та 

антикорупційного законодавства під час 

проведення конкурсу на зайняття посад 

шляхом обов’язкової присутності на 

засіданнях конкурсної комісії ГС ПЗВК 

 

 

 

 

2. Залучення до складу конкурсної комісії 

на зайняття вакантних посад державної 

служби НКРЗІ представників громадських 

об’єднань відповідно до чинного 

законодавства (у разі звернення). 

Під час 

проведення 

конкурсів 

 

 

 

 

 

 

 

Під час 

проведення 

конкурсів 

ГС ПЗВК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсна комісія 

на зайняття 

вакантних посад 

державної служби 

НКРЗІ 

Протягом 2019 року відбулося 11 засідань конкурсної 

комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних 

посад державної служби категорій «Б» і «В» НКРЗІ (далі - 

конкурсна комісія).  

ГС ПЗВК взято участь у 8 засіданнях конкурсної комісії. 

Фактів порушення спеціального та антикорупційного 

законодавства під час проведення конкурсів на зайняття 

посад не встановлено. 

100% 

 

Протягом 2019 року звернень щодо залучення до складу 

конкурсної комісії представників громадських об’єднань 

не надходило. 

100% 

 

3 Підготовка проекту інструкції про порядок 

здійснення контролю за використанням 

матеріальних ресурсів та державних коштів, 

що передбачатиме процедуру внутрішнього 

контролю з боку уповноваженого 

підрозділу (особи) з питань запобігання та 

виявлення корупції за використанням 

(списанням) матеріальних цінностей. 

ІV квартал 

2019 року 

ГС ПЗВК 

Управління 

фінансового 

забезпечення 

(УФЗ) 

ДПЗ 

На виконання заходу за результатами підготовлено 

висновок та доповідною запискою поінформовано Голову 

НКРЗІ щодо неактуальності написання зазначеної у заході 

інструкції. 

 

4 1. Забезпечити здійснення закупівлі товарів, 

робіт і послуг, вартість яких є меншою ніж 

3 тисячі грн., без використання електронної 

системи закупівель відповідно до 

доручення Голови НКРЗІ від 08.09.2016 

№ 10/од. 

 

2. Забезпечення періодичного моніторингу 

Під час 

здійснення 

закупівель 

 

 

 

 

Щокварталу 

Відповідальні 

особи 

Департаменту 

забезпечення 

діяльності  

 

 

ГС ПЗВК 

Протягом 2019 року проведено закупівель (вартість 

кожної складала до 3-ох тисяч грн.) на загальну суму 

26 209,40 грн. 

 

 

 

 

За результатами проведеного моніторингу повідомлено 
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здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, 

вартість яких є меншою ніж 3 тисячі грн., 

без використання електронної системи 

закупівель 

Голову НКРЗІ. 

100% 

5 1. Запровадження періодичного 

моніторингу зауважень і пропозицій, які 

надходять від суб’єктів одержання 

адміністративних послуг. 

 

 

2. Попередження посадових осіб НКРЗІ про 

персональну відповідальність за порушення 

законодавства стосовно надання 

адміністративних послуг 

Щокварталу 

 

 

 

 

 

Щокварталу 

ГС ПЗВК 

Керівники 

самостійних 

структурних 

підрозділів НКРЗІ. 

 

ГС ПЗВК 

Керівники 

самостійних 

структурних 

підрозділів НКРЗІ. 

 

За результатами проведеного моніторингу повідомлено 

Голову НКРЗІ. 

100% 

 

 

 

Всі посадові особи НКРЗІ, які надають адміністративні 

послуги, попереджені про персональну відповідальність 

за порушення законодавства стосовно надання 

адміністративних послуг. 

100% 

6. 1. Запровадження періодичного 

моніторингу  прийнятих рішень на предмет 

виявлення особистої заінтересованості у 

результатах проведених перевірок 

 

2. Попередження уповноважених НКРЗІ 

посадових осіб про персональну 

відповідальність за порушення 

законодавства стосовно реалізації 

контрольно-наглядових функцій 

Щокварталу  

 

 

 

 

Щокварталу 

ГС ПЗВК  

 

 

 

 

ГС ПЗВК 

ДДН 

За результатами проведеного моніторингу повідомлено 

Голову НКРЗІ. 

100%  

 

 

Всі уповноважені НКРЗІ посадові особи попереджені про  

персональну відповідальність за порушення 

законодавства стосовно реалізації контрольно-наглядових 

функцій. 

100%  

7. 1. Проведення інструктажів для 

працівників, які здійснюють державний 

нагляд (контроль) та попередження їх  про 

відповідальність у разі неповідомлення про 

конфлікт інтересів. 

 

 

 

 

 

 

Перед 

проведенням 

заходів 

держаного 

нагляду 

 

 

 

 

 

 

ДДН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до прийнятих НКРЗІ рішень, уповноваженими 

НКРЗІ посадовими особами для здійснення державного 

нагляду у 2019 році проведено 214 перевірок суб’єктів 

ринку телекомунікацій та користувачів радіочастотного 

ресурсу України (планових перевірок — 62, позапланових 

перевірок — 152). Перед початком кожної перевірки 

безпосереднім керівником проводились інструктажі з 

кожним членом комісії. До початку кожної перевірки 

головами комісій надавалися на погодження начальникам 

відділів управління координації державного нагляду, 

управління контролю якості послуг Департаменту 
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2. Розроблення пам’ятки щодо 

повідомлення посадових осіб НКРЗІ, які 

здійснюють державний нагляд (контроль) 

про конфлікт інтересів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

червень  

2019 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГС ПЗВК 

ДДН 

державного нагляду та на затвердження безпосередньому 

керівнику план-графіки проведення перевірок, проекти 

запитів суб’єктам нагляду та планів-завдань на 

проведення вимірювання параметрів телекомунікаційних 

мереж (відповідно до алгоритму планування та організації 

державного нагляду, затвердженого наказом Голови 

НКРЗІ від 03.04.2014 № 41/нк (у редакції наказу Голови 

НКРЗІ від 03.10.2018 № 87/нк).  

100%. 

 

ГС ПЗВК, з урахуванням пропозицій ДДН, пам’ятку 

розроблено. 

100% 

8 1. Забезпечення періодичного моніторингу 

прийнятих рішень на предмет виявлення 

особистої заінтересованості у результатах 

розгляду тієї чи іншої справи. 

 

2. Введення обов’язкової вимоги стосовно 

письмового обґрунтування прийнятих 

уповноваженими НКРЗІ посадовими 

особами рішень про не притягнення до 

адміністративної відповідальності суб’єкта 

господарювання та обрання розміру штрафу 

за вчинене адміністративне 

правопорушення. 

Щокварталу 

 

 

 

 

ІІІ квартал 

2019 року 

ДДН 

ГС ПЗВК 

 

 

 

ДДН 

За результатами проведеного моніторингу повідомлено 

Голову НКРЗІ. 

100% 

 

 

До уповноважених НКРЗІ посадових осіб доведено 

вимогу щодо необхідності письмового обґрунтування 

прийнятих рішень за результатами розгляду справи про 

адміністративне правопорушення (у тому числі стосовно 

розміру штрафу, що накладається на правопорушника, 

або звільнення від адміністративної відповідальності) з 

посиланням на відповідні статті КУпАП (службова 

записка від 19.02.2019 № 181/1312/сл). Всі прийняті 

уповноваженими НКРЗІ посадовими особами рішення 

протягом 2019 року містять письмові обґрунтування 

відповідно до КУпАП. 


