
 

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 І квартал 2020 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 І квартал 2020 року 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 І кварталі 2020 року 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 двох осіб, які 

претендували на зайняття посад НКРЗІ, які 

передбачають зайняття відповідального або 

особливо відповідального становища.  

У рамках спеціальної перевірки:  

- організовано надання у встановлені строки 

претендентами на зайняття посад, які передбачають 

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 
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перевірку відомостей щодо претендента; 

- опрацьовано відповіді на запити, що надійшли від 

відповідних державних органів; 

- підготовлено довідки про результати спеціальної 

перевірки стосовно двох осіб. 

100% 

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 06.03.2020 на запрошення Національного агентства з 

питань запобігання корупції (лист від 28.02.2020 № 

10-21/7010/20) головним спеціалістом з питань 

запобігання та виявлення корупції взято участь у 

навчальному заході з питань електронного 

декларування. 

4 Доведення до відома працівників НКРЗІ 

інформації щодо змін у антикорупційному 

законодавстві. 

У разі змін ГС ПЗВК Службовими записками від 16.01.2020 №№ 5/22/сл 

та 6/22/сл; від 27.03.2020 №№ 30/22/сл, 31/22/сл 

Голові НКРЗІ, членам НКРЗІ, керівнику Апарату, 

самостійним структурним підрозділам та посадовим 

особам, які не входять до складу самостійних 

структурних підрозділів, доведено інформацію щодо 

змін у антикорупційному законодавстві (щодо змін у 

е-декралуванні). 

100% 

5 Підтримання в актуальному стані рубрики 

«Запобігання проявам корупції» на 

офіційному веб-сайті НКРЗІ 

Постійно ГС ПЗВК Рубрика «Запобігання проявам корупції» 

знаходиться в актуальному стані. 

100% 

9 Проведення для посадових осіб НКРЗІ 

навчань на тему: «Механізми запобігання, 

виявлення та протидії корупції та їх 

застосування на практиці». 

лютий  

2020 року 

ГС ПЗВК, 

КССП НКРЗІ, 

посадові особи, які 

не входять до 

самостійних 

структурних 

підрозділів НКРЗІ 

28 лютого та 03 березня 2020 року проведено 

внутрішнє навчання за визначеною темою. 

Участь взяло 42 особи. 

100% 

10 Надання консультаційної та практичної 

допомоги щодо застосування 

антикорупційного законодавства для 

працівників НКРЗІ 

Постійно ГС ПЗВК Протягом І кварталу 2020 року ГС ПЗВК надано 89 

консультаційних та практичних допомог 87 

працівникам НКРЗІ у розрізі питань: 

- 87 щодо внесення відомостей до е-декларації; 

- 2 щодо повідомлення НАЗК про суттєві зміні у 

майновому стані. 
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4-х працівників НКРЗІ під час звільнення протягом І 

кварталу 2020 року попереджено про обов’язок 

подання декларації у наступному році до 01.04.2021 

за весь попередній рік, а також протягом року після 

звільнення у разі настання суттєвих змін у 

майновому стані подання до НАЗК відповідного 

повідомлення. 

20.01.2020 під час апаратної наради надано 

практичну консультацію присутнім щодо 

заповнення е-декларації. 

10.03.2020 надано практичну консультацію для 

працівників структурних підрозділів СРСР та СК 

щодо заповнення е-декларації. 

ІІ. Усунення виявлених корупційних ризиків 

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 звітного періоду відбулося 1 засідання 

конкурсної комісії для проведення конкурсу на 

зайняття вакантних посад державної служби 

категорій «Б» і «В» НКРЗІ (далі - конкурсна 

комісія).  

ГС ПЗВК взято участь у цьому засіданні. Фактів 

порушення спеціального та антикорупційного 

законодавства під час проведення конкурсів на 

зайняття посад не встановлено. 

100% 

Протягом кварталу звернень щодо залучення до 

складу конкурсної комісії представників 

громадських об’єднань не надходило. 

100% 

 

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. 

 

 

 

Під час 

здійснення 

закупівель 

 

 

 

 

 

Відповідальні особи 

Департаменту 

забезпечення 

діяльності  

 

 

 

 

Протягом І кварталу 2020 року була здійснена одна 

закупівля на суму до 3 тис. грн., а саме: 

- Бланки (Бланки ліцензій) (код ДК 021:2015 - 

22820000-4) - на суму 1704,00 грн. 

Також протягом І кварталу між НКРЗІ та ТОВ 

«ТЕХКАРТСЕРВІС СЕ» був укладений Договір №8 

від 24.02.2020 про закупівлю магнітних карток 

(смарт - карток) (карток з убудованою мікросхемою) 
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2. Забезпечення періодичного моніторингу 

здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, 

вартість яких є меншою ніж 3 тисячі грн., 

без використання електронної системи 

закупівель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щокварталу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГС ПЗВК 

(код ДК 021:2015-30160000-8). Ціна договору - 

3000,00 грн. Станом на кінець кварталу оплата по 

договору не проводилась. (п. 4.3. Договору. 

Розрахунок у розмірі 100% вартості партії Карток 

між Сторонами проводиться за фактом 

отримання Замовником виготовленої партії 

Карток протягом 10 (десяти) банківських днів з дня 

її отримання і підписання Замовником накладної, 

шляхом банківського переводу на рахунок 

Виконавця.) 

За результатами проведеного моніторингу 

повідомлено 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%  

 

Відповідно до прийнятих НКРЗІ рішень, 

уповноваженими НКРЗІ посадовими особами для 

здійснення державного нагляду у I кварталі 2020 

року проведено 51 перевірку суб’єктів ринку 

телекомунікацій та користувачів радіочастотного 

ресурсу України (4 планові перевірки та 47 
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позапланових перевірок). З метою вжиття заходів 

щодо усунення виявлених під час перевірок 

порушень, уповноваженими НКРЗІ посадовими 

особами видано 11 приписів про усунення порушень 

законодавства про радіочастотний ресурс України, 1 

розпорядження про усунення порушень умов 

ліцензії на користування радіочастотним ресурсом 

України. За результатами моніторингу прийнятих 

рішень уповноваженими НКРЗІ посадовими 

особами під час реалізації контрольно-наглядових 

функцій у I кварталі 2020 року випадків виявлення 

особистої заінтересованості у результатах 

проведених перевірок не встановлено. 

Результати всіх перевірок оформлені відповідними 

актами перевірок, а також містять довідки до актів 

перевірок та файли відстеження ходу перевірки. 

Попередні результати перевірок направлялися 

головами комісій по перевірках до підписання актів 

перевірок відповідальному структурному підрозділу 

Департаменту державного нагляду (у відповідності 

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). 

Також, всі матеріали перевірок після їх оформлення 

та підписання направляються на розгляд 

керівництву Департаменту державного нагляду та, у 

відповідності до резолюції керівника Департаменту 

– для розгляду та опрацювання структурними 

підрозділами Департаменту. 

На виконання рішення НКРЗІ від 16.04.2019 № 192 

«Про встановлення нормативів оцінювання 

діяльності посадових осіб Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації, які беруть участь у заходах 

державного нагляду (контролю) у сфері 

телекомунікацій», Департаментом державного 

нагляду здійснюється регулярне оцінювання 
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діяльності посадових осіб НКРЗІ, які беруть участь у 

заходах державного нагляду (контролю) у сфері 

телекомунікацій. 

Всіх уповноважених НКРЗІ посадових осіб 

попереджено 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 І кварталі 2020 

року проведено 51 перевірку суб’єктів ринку 

телекомунікацій та користувачів радіочастотного 

ресурсу України. Перед початком кожної перевірки 

безпосереднім керівником проводились інструктажі 

з кожним членом комісії, під час яких 

здійснювалося попередження їх про 

відповідальність у разі неповідомлення про 

конфлікт інтересів. До початку кожної перевірки 

головами комісій надавалися на погодження 

начальникам відділів управління координації 

державного нагляду, управління контролю якості 

послуг Департаменту 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 

(у відповідності 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). 

Результати всіх перевірок оформлені відповідними 

актами перевірок, а також містять довідки до актів 

перевірок та файли відстеження ходу перевірки. Під 

час опрацювання матеріалів перевірок та здійснення 

регулярного оцінювання діяльності посадових осіб 

НКРЗІ, які беруть участь у заходах державного 
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нагляду (контролю) у сфері телекомунікацій, 

перевіряється, зокрема, правильність кваліфікації 

виявлених порушень, правильність оформлення 

матеріалів перевірок, зокрема, залучення комісією з 

перевірки всіх необхідних додатків, що 

підтверджують інформацію, викладену в акті 

перевірки та вірно відображують діяльність суб’єкта 

нагляду під час проведення перевірки.100%. 

8 1. Забезпечення періодичного моніторингу 

прийнятих рішень на предмет виявлення 

особистої заінтересованості у результатах 

розгляду тієї чи іншої справи. 

Щокварталу ДДН 

ГС ПЗВК 

За результатами проведеного моніторингу 

повідомлено Голову НКРЗІ. 

100% 
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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 ІІ квартал 2020 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 ІІ квартал 2020 року 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 

 

Протягом звітного періоду спеціальні перевірки 

стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, 

які передбачають зайняття відповідального або 

особливо відповідального становища, та посад з 

підвищеним корупційним ризиком в апараті НКРЗІ 

не проводились. 

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 ІІ кварталу 2020 року семінари, тренінги  

для працівників уповноважених підрозділів 

(уповноважених осіб) Національним агентства з 

питань запобігання корупції не проводились. 

10 Надання консультаційної та практичної 

допомоги щодо застосування 

антикорупційного законодавства для 

працівників НКРЗІ 

Постійно ГС ПЗВК Протягом ІІ кварталу 2020 року ГС ПЗВК  

Протягом звітного періоду надано 40 

консультаційних та 13 практичних допомог 48 

працівникам НКРЗІ у розрізі питань: 

- 43 щодо внесення відомостей до е-декларації; 

- 9 щодо повідомлення НАЗК про суттєві зміні у 

майновому стані; 

1 щодо суміщення. 

ІІ. Усунення виявлених корупційних ризиків 

4 1. Забезпечити здійснення закупівлі товарів, Під час Відповідальні особи Протягом ІІ кварталу 2020 року без використання 
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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 

здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, 

вартість яких є меншою ніж 3 тисячі грн., 

без використання електронної системи 

закупівель 

здійснення 

закупівель 

 

 

 

 

 

 

 

Щокварталу 

Департаменту 

забезпечення 

діяльності  

 

 

 

 

 

 

ГС ПЗВК 

інформаційно-електронної системи «Прозорро»  

було здійснено дві закупівлі на суму до 3 тис. грн., а 

саме: 

- Пакети програмного забезпечення для 

забезпечення безпеки (Ліцензія Zillya! Антивірус 

(оффлайн ключ) - вартість закупівлі 1046,00 грн.; 

- Паперові чи картонні реєстраційні журнали - 

вартість закупівлі 470,40 грн.  

 

За результатами проведеного моніторингу 

повідомлено 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 

 

 

 

 

 

 

 

Щокварталу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГС ПЗВК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У ІІ кварталі 2020 року заходи державного нагляду 

не проводились у зв’язку з вимогами Закону 

України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та інших законів України щодо 

підтримки платників податків на період здійснення 

заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню корона вірусної хвороби (COVID-19)» 

та Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню корона 

вірусної хвороби (COVID-19)». 
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2. Попередження уповноважених НКРЗІ 

посадових осіб про персональну 

відповідальність за порушення 

законодавства стосовно реалізації 

контрольно-наглядових функцій 

 

Щокварталу 

 

ГС ПЗВК 

ДДН 

 

100% уповноважених НКРЗІ посадових осіб 

попереджено про персональну відповідальність за 

порушення законодавства стосовно реалізації 

контрольно-наглядових функцій. 

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 

 

У ІІ кварталі 2020 року заходи державного нагляду 

не проводились у зв’язку з вимогами Закону 

України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та інших законів України щодо 

підтримки платників податків на період здійснення 

заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню корона вірусної хвороби (COVID-19)» 

та Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню корона 

вірусної хвороби (COVID-19)». 

8 1. Забезпечення періодичного моніторингу 

прийнятих рішень на предмет виявлення 

особистої заінтересованості у результатах 

розгляду тієї чи іншої справи. 

Щокварталу ДДН 

ГС ПЗВК 

У ІI кварталі 2020 року уповноваженою НКРЗІ 

посадовою особою, при проведенні спільно зі 

Службою безпеки України заходів з виявлення та 

усунення порушень законодавства в галузі зв’язку, 

складено 1 протокол про адміністративне 

правопорушення за статтею 146 КУпАП. Протокол 

та інші матеріали справ про адміністративні 

правопорушення за статтею 146 КУпАП 

направлений на розгляд до суду за місцем скоєння 

правопорушення.  

У ІІ кварталі 2020 року справи про адміністративні 

правопорушення уповноваженими НКРЗІ 

посадовими особами не розглядались. 

 

За результатами проведеного моніторингу 

повідомлено Голову НКРЗІ. 

100% 
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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 ІІІ квартал 2020 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 ІІІ квартал 2020 року 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 

 

Протягом звітного періоду спеціальні перевірки 

стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, 

які передбачають зайняття відповідального або 

особливо відповідального становища, та посад з 

підвищеним корупційним ризиком в апараті НКРЗІ 

не проводились. 

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 ІІІ кварталу 2020 року семінари, тренінги  

для працівників уповноважених підрозділів 

(уповноважених осіб) Національним агентства з 

питань запобігання корупції не проводились. 

10 Надання консультаційної та практичної 

допомоги щодо застосування 

антикорупційного законодавства для 

працівників НКРЗІ 

Постійно ГС ПЗВК Протягом ІІІ кварталу 2020 року ГС ПЗВК надано 3 

консультаційні допомоги з питань застосування та 

дотримання вимог антикорупційного законодавства 

3 працівникам НКРЗІ щодо повідомлення НАЗК про 

суттєві зміни у майновому стані. 

11 Підвищення кваліфікації працівників НКРЗІ Протягом року Управління 

персоналу 

Протягом ІІІ кварталу 2020 року організовано 

підвищення кваліфікації з питань запобігання та 

протидії корупції 1 працівника в Інституті 

підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при 

Президентові України 
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ІІ. Усунення виявлених корупційних ризиків 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час 

здійснення 

закупівель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальні особи 

Департаменту 

забезпечення 

діяльності  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за ІІІ квартал 2020 року відповідно до 

Річного плану закупівель НКРЗІ на 2020 рік та 

Додатку до Річного плану закупівель враховуючи 

зміни до Закону України «Про публічні закупівлі» з 

використанням інформаційно-електронної системи 

«Прозорро» здійснено: 

1) За типом процедури «Спрощена закупівля» - 1 

закупівля послуг, а саме: 

- Навчальні послуги, послуги з професійної 

підготовки у сфері підвищення кваліфікації за 

напрямком «Публічні закупівлі» (3 особи) за 

спеціальною короткострокової програмою 

підвищення кваліфікації "Публічні закупівлі", зміст і 

структура якої відповідають вимогам, визначеним 

Національним агентством України з питань 

державної служби – вартість закупівлі 4050 грн. 

(Договір №27 від 25.08.2020) (за заявкою 

Управління персоналу); 

2) За типом процедури – «Закупівля без  

використання електронної системи» - 7 закупівель 

товарів та послуг, а саме: 

- Страхові послуги (Послуги зі страхування від 

шкоди чи збитків орендованого майна) – вартість 

закупівлі 15 грн. (Договір страхування №05-2815-

20-00052 від 04.08.2020) (м. Івано-Франківськ); 

- Страхові послуги (Послуги зі страхування від 

шкоди чи збитків орендованого майна) – вартість 

закупівлі 15 697,94 грн. (Договір страхування №05-

2815-20-00058 від 14.08.2020) (м. Київ, вул. 

Солом’янська, 3) ; 

- Страхові послуги (Послуги зі страхування від 

шкоди чи збитків орендованого майна) – вартість 

закупівлі 27 617,95 грн. (Договір страхування №05-

2815-20-00061 від 21.08.2020) (м. Київ, вул. 

Хрещатик, 22); 

- Страхові послуги (Послуги зі страхування від 
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2. Забезпечення періодичного моніторингу 

здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, 

вартість яких є меншою ніж 3 тисячі грн., 

без використання електронної системи 

закупівель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щокварталу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГС ПЗВК 

шкоди чи збитків орендованого майна) – вартість 

закупівлі 176 грн. (Договір страхування №05-2815-

20-00060 від 03.09.2020) (м. Чернівці); 

- Послуги провайдерів (Реєстрація SSL 

Сертифікатів) – вартість закупівлі 6370 грн. (№28 

від 10.09.2020); 

- Офісне устаткування та приладдя різне (офісне 

приладдя) – вартість закупівлі 9 293,40 грн. (Договір 

№30 від 24.09.2020); 

- Офісне устаткування та приладдя різне (папір для 

друку) – вартість закупівлі 7371 грн. (Договір №32 

від 29.09.2020). 

 

За результатами проведеного моніторингу 

повідомлено 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 

 

 

 

Щокварталу  

 

 

 

 

 

 

ГС ПЗВК  

 

 

 

 

 

 

Відповідно до прийнятих НКРЗІ рішень, 

уповноваженими НКРЗІ посадовими особами для 

здійснення державного нагляду у IІІ кварталі 2020 

року проведено 4 позапланові перевірки 

користувачів радіочастотного ресурсу України. З 

метою вжиття заходів щодо усунення виявлених під 

час перевірок порушень, уповноваженими НКРЗІ 
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2. Попередження уповноважених НКРЗІ 

посадових осіб про персональну 

відповідальність за порушення 

законодавства стосовно реалізації 

контрольно-наглядових функцій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щокварталу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГС ПЗВК 

ДДН 

посадовими особами видано 1 припис про усунення 

порушень законодавства про радіочастотний ресурс 

України, 2 розпорядження про усунення порушень 

умов ліцензії на користування радіочастотним 

ресурсом України. За результатами моніторингу 

прийнятих рішень уповноваженими НКРЗІ 

посадовими особами під час реалізації контрольно-

наглядових функцій у ІІI кварталі 2020 року 

випадків виявлення особистої заінтересованості у 

результатах проведених перевірок не встановлено. 

Результати всіх перевірок оформлені відповідними 

актами перевірок, а також містять довідки до актів 

перевірок та файли відстеження ходу перевірки. 

Попередні результати перевірок направлялися 

головами комісій по перевірках до підписання актів 

перевірок відповідальному структурному підрозділу 

Департаменту державного нагляду (відповідно до 

алгоритму планування та організації державного 

нагляду, затвердженого наказом Голови НКРЗІ від 

28.05.2020 № 47/нк). 

Також, всі матеріали перевірок після їх оформлення 

та підписання направляються на розгляд 

керівництву Департаменту державного нагляду та, у 

відповідності до резолюції керівника Департаменту 

– для розгляду та опрацювання структурними 

підрозділами Департаменту. 

Проведено моніторинг 100% матеріалів проведених 

перевірок, у тому числі прийнятих уповноваженими 

НКРЗІ посадовими особами за результатами 

перевірок рішень.. 

 

100% уповноважених НКРЗІ посадових осіб 

попереджено про персональну відповідальність за 

порушення законодавства стосовно реалізації 

контрольно-наглядових функцій. 
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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 IІІ кварталі 2020 

року проведено 4 перевірки користувачів 

радіочастотного ресурсу України. 

Перед початком кожної перевірки безпосереднім 

керівником проводились інструктажі з кожним 

членом комісії, під час яких здійснювалося 

попередження їх про відповідальність у разі 

неповідомлення про конфлікт інтересів. До початку 

кожної перевірки головами комісій надавалися на 

погодження начальникам відділів управління 

координації державного нагляду, управління 

контролю якості послуг Департаменту 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 28.05.2020 

№ 47/нк).  

Результати всіх перевірок оформлені відповідними 

актами перевірок, а також містять довідки до актів 

перевірок та файли відстеження ходу перевірки. Під 

час опрацювання матеріалів перевірок 

перевіряється, зокрема, правильність кваліфікації 

виявлених порушень, правильність оформлення 

матеріалів перевірок, зокрема, залучення комісією з 

перевірки всіх необхідних додатків, що 

підтверджують інформацію, викладену в акті 

перевірки та вірно відображують діяльність суб’єкта 

нагляду під час проведення перевірки. 

Виконання – 100%.. 

8 1. Забезпечення періодичного моніторингу 

прийнятих рішень на предмет виявлення 

особистої заінтересованості у результатах 

Щокварталу ДДН 

ГС ПЗВК 

За результатами заходів державного нагляду, а 

також заходів з виявлення та припинення порушень 

законодавства в галузі зв’язку у IІІ кварталі 2020 
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розгляду тієї чи іншої справи. року уповноваженими НКРЗІ посадовими особами 

складено 13 протоколів про адміністративні 

правопорушення (1 протокол за статтею 145 

КУпАП, 12 протоколів за статтею 146 КУпАП). 

Протоколи та інші матеріали справ про 

адміністративні правопорушення за статтею 146 

КУпАП направлені на розгляд до судів за місцем 

скоєння правопорушення. За результатами розгляду 

справи про адміністративне правопорушення за 

статтею 145 КУпАП уповноваженою посадовою 

особою НКРЗІ у IІІ кварталі 2020 року винесено 1 

постанову про накладення адміністративного 

стягнення у вигляді штрафу. Протоколи та інші 

матеріали справ про адміністративні 

правопорушення відповідними службовими 

записками направлені керівництву Департаменту 

державного нагляду.  

За результатами моніторингу прийнятих 

уповноваженими посадовими особами НКРЗІ 

рішень, випадків особистої заінтересованості у 

результатах розгляду тієї чи іншої справи не 

встановлено.  

До уповноважених НКРЗІ посадових осіб доведено 

вимогу щодо письмового обґрунтування прийнятих 

рішень про непритягнення до адміністративної 

відповідальності та обрання штрафу за вчинене 

адміністративне правопорушення, яку введено 

службовою запискою від 12.02.2019 № 181/1312/сл. 

Прийняте уповноваженою посадовою особою НКРЗІ 

рішення про обрання розміру штрафу за вчинене 

адміністративне правопорушення має письмове 

обґрунтування, відповідно до вимог КУпАП. 

 

За результатами проведеного моніторингу 

повідомлено Голову НКРЗІ. 

100% 
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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 ІV квартал 2020 року 

№  
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 ІV квартал 2020 року 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 

 

Протягом звітного періоду спеціальні перевірки 

стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, 

які передбачають зайняття відповідального або 

особливо відповідального становища, та посад з 

підвищеним корупційним ризиком в апараті НКРЗІ 

не проводились. 

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 17 грудня 2020 року в режимі реального часу взято 

участь в онлайн-тренінгу "Особливості 

електронного декларування у 2021 році" (перший 

блок, який передбачає тренінг з основних вимог е-

декларування: технічних та змістовних питань). 

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. 

Перевірка відомостей, що зазначається у 

таких деклараціях». 

грудень 

кожного року 

ГС ПЗВК; 

КССП НКРЗІ, 

посадові особи, які 

не входять до 

самостійних 

структурних 

підрозділів НКРЗІ 

Враховуючи умови карантинних обмежень, 

установлених з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

Сектором з питань запобігання та виявлення 

корупції службовою запискою від 31.12.2020 

№ 79/22/сл. КССП НКРЗІ, посадовим особам, які не 

входять до самостійних структурних підрозділів 

НКРЗІ,  надіслано інформацію щодо основних змін у 

декларуванні. 
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10 Надання консультаційної та практичної 

допомоги щодо застосування 

антикорупційного законодавства для 

працівників НКРЗІ 

Постійно ГС ПЗВК Протягом ІV кварталу 2020 року надано 4 

консультаційно-практичних та 9 консультаційних 

допомог з питань застосування та дотримання вимог 

антикорупційного законодавства 12 працівникам 

НКРЗІ (3 - щодо е-декларування, 9 – щодо 

повідомлення НАЗК про суттєві зміни у майновому 

стані). 

 

11 Підвищення кваліфікації працівників НКРЗІ Протягом року Управління 

персоналу 

Протягом ІV кварталу 2020 року організовано 

підвищення кваліфікації з питань запобігання 

корупції чотирьом державним службовцям: 

1 - в Інституті підвищення кваліфікації керівних 

кадрів Національної академії державного управління 

при Президентові України, 

1 – в Кропивницькому інституті державного та 

муніципального управління; 

1 – в Центрі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ та організацій Вінницької 

області; 

1 – в Українській школі урядування Національного 

агентства з питань державної служби. 

 

ІІ. Усунення виявлених корупційних ризиків 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Під час 

здійснення 

закупівель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальні особи 

Департаменту 

забезпечення 

діяльності  

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за ІV квартал 2020 року відповідно до 

Річного плану закупівель НКРЗІ на 2020 рік та 

Додатку до Річного плану закупівель без 

використання електронної системи закупівель 

(Закон України «Про публічні закупівлі» в редакції 

№114-ІХ від 19.09.2019, п.3ст.3, п.13ст.10) здійснено 

такі закупівлі: 

- Комп’ютерне приладдя (флеш пам'ять) - вартість 

закупівлі 1920,00 грн.; 

- Послуги з технічного огляду та випробувань 

(послуги з технічного огляду обладнання) -  вартість 

закупівлі 2454,00 грн.; 
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2. Забезпечення періодичного моніторингу 

здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, 

вартість яких є меншою ніж 3 тисячі грн., 

без використання електронної системи 

закупівель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щокварталу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГС ПЗВК 

- Страхові послуги (Послуги зі страхування від 

шкоди чи збитків орендованого майна) частини 

нежитлового приміщення загальною площею 11,4 

кв.м. за адресою: м.Тернопіль, вул. Котляревського, 

67 -  вартість закупівлі 148,00 грн.; 

- Страхові послуги (Послуги зі страхування від 

шкоди чи збитків орендованого майна) частини 

нежитлового приміщення загальною площею 27,9 

кв.м. за адресою: м.Харків, вул. Молочна, 6 -  

вартість закупівлі 83,00 грн.; 

- Комп’ютерне обладнання (Лазерні принтери. 

Струменеві принтери) - Принтери лазерні Canon i-

SENSYS LBP162DW (5 шт.) -  вартість закупівлі 

35993,10 грн.; 

- Страхові послуги (Послуги зі страхування від 

шкоди чи збитків орендованого майна) частини 

нежитлового приміщення загальною площею 

44,2 кв.м. за адресою: м. Львів, вул. Стороженка, 20 

- вартість закупівлі 131,77 грн.; 

- «Системи баз даних» (Надання права на 

використання системи баз даних Expertus Кадри за 

рівнем VIP) - вартість закупівлі 8466,00 грн.; 

- Послуги у сфері поводження зі сміттям та 

відходами (послуг з поводження із безпечним 

сміттям і відходами та їх утилізація) - вартість 

закупівлі 2991,30 грн.; 

- Страхові послуги (Послуги зі страхування від 

шкоди чи збитків орендованого майна) частини 

нежитлового приміщення загальною площею 

9,9 кв.м. за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 287 - 

вартість закупівлі 35,61 грн. 

 

За результатами проведеного моніторингу 

повідомлено Голову НКРЗІ. 

100% 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щокварталу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГС ПЗВК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до прийнятих НКРЗІ рішень, 

уповноваженими НКРЗІ посадовими особами для 

здійснення державного нагляду у IV кварталі 2020 

року проведено 1 позапланову перевірку 

користувача радіочастотного ресурсу України та 1 

позапланову перевірку суб’єкта ринку 

телекомунікацій. За результатами моніторингу 

прийнятих рішень уповноваженими НКРЗІ 

посадовими особами під час реалізації контрольно-

наглядових функцій у IV кварталі 2020 року 

випадків виявлення особистої заінтересованості у 

результатах проведених перевірок не встановлено. 

Результати всіх перевірок оформлені відповідними 

актами перевірок, а також містять довідки до актів 

перевірок та файли відстеження ходу перевірки. 

Попередні результати перевірок направлялися 

головами комісій по перевірках до підписання актів 

перевірок відповідальному структурному підрозділу 

Департаменту державного нагляду (у відповідності 

до алгоритму планування та організації державного 

нагляду, затвердженого наказом Голови НКРЗІ від 

28.05.2020 № 47/нк. 

Також, всі матеріали перевірок після їх оформлення 

та підписання направляються на розгляд 

керівництву Департаменту державного нагляду та, у 
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2. Попередження уповноважених НКРЗІ 

посадових осіб про персональну 

відповідальність за порушення 

законодавства стосовно реалізації 

контрольно-наглядових функцій 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щокварталу 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГС ПЗВК 

ДДН 

відповідності до резолюції керівника Департаменту 

– для розгляду та опрацювання структурними 

підрозділами Департаменту. 

Проведено моніторинг 100% матеріалів проведених 

перевірок, у тому числі прийнятих уповноваженими 

НКРЗІ посадовими особами за результатами 

перевірок рішень.. 

 

100% уповноважених НКРЗІ посадових осіб 

попереджено про персональну відповідальність за 

порушення законодавства стосовно реалізації 

контрольно-наглядових функцій. 

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 IV кварталі 2020 

року проведено 1 позапланову перевірку 

користувача радіочастотного ресурсу України та 1 

позапланову перевірку суб’єкта ринку 

телекомунікацій. 

Перед початком кожної перевірки безпосереднім 

керівником проводились інструктажі з кожним 

членом комісії, під час яких здійснювалося 

попередження їх про відповідальність у разі 

неповідомлення про конфлікт інтересів. До початку 

кожної перевірки головами комісій надавалися на 

погодження начальникам відділів управління 

координації державного нагляду, управління 

контролю якості послуг Департаменту 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 (у відповідності до 

алгоритму планування та організації державного 

нагляду, затвердженого наказом Голови НКРЗІ від 

28.05.2020 № 47/нк).  
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Результати всіх перевірок оформлені відповідними 

актами перевірок, а також містять довідки до актів 

перевірок та файли відстеження ходу перевірки. Під 

час опрацювання матеріалів перевірок 

перевіряється, зокрема, правильність кваліфікації 

виявлених порушень, правильність оформлення 

матеріалів перевірок, зокрема, залучення комісією з 

перевірки всіх необхідних додатків, що 

підтверджують інформацію, викладену в акті 

перевірки та вірно відображують діяльність суб’єкта 

нагляду під час проведення перевірки. 

Виконання – 100%.. 

8 1. Забезпечення періодичного моніторингу 

прийнятих рішень на предмет виявлення 

особистої заінтересованості у результатах 

розгляду тієї чи іншої справи. 

Щокварталу ДДН 

ГС ПЗВК 

За результатами заходів державного нагляду, а 

також заходів з виявлення та припинення порушень 

законодавства в галузі зв’язку у IV кварталі 2020 

року уповноваженими НКРЗІ посадовими особами 

складено 14 протоколів про адміністративні 

правопорушення (2 протоколи за статтею 145 

КУпАП, 1 протокол за статтею 188-7 КУпАП, 11 

протоколів за статтею 146 КУпАП). Протоколи та 

інші матеріали справ про адміністративні 

правопорушення за статтею 146 КУпАП направлені 

на розгляд до судів за місцем скоєння 

правопорушення. За результатами розгляду справ 

про адміністративні правопорушення за статтями 

145 та 188-7 КУпАП уповноваженими посадовими 

особами НКРЗІ у ІV кварталі 2020 року винесено 2 

постанови про накладення адміністративних 

стягнень у вигляді штрафів. Протоколи та інші 

матеріали справ про адміністративні 

правопорушення відповідними службовими 

записками направляються керівництву 

Департаменту державного нагляду.  

За результатами моніторингу прийнятих 

уповноваженими посадовими особами НКРЗІ 

рішень, випадків особистої заінтересованості у 

результатах розгляду тієї чи іншої справи не 
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встановлено.  

До уповноважених НКРЗІ посадових осіб доведено 

вимогу щодо письмового обґрунтування прийнятих 

рішень про непритягнення до адміністративної 

відповідальності та обрання штрафу за вчинене 

адміністративне правопорушення, яку введено 

службовою запискою від 12.02.2019 № 181/1312/сл. 

Прийняте уповноваженою посадовою особою НКРЗІ 

рішення про обрання розміру штрафу за вчинене 

адміністративне правопорушення має письмове 

обґрунтування, відповідно до вимог КУпАП. 

Згідно з рішеннями НКРЗІ від 26.11.2019 № 568 

«Про затвердження річного плану здійснення 

заходів державного нагляду (контролю) на 2020 рік» 

та від 15.09.2020 № 351 «Про затвердження Плану 

перевірок користувачів радіочастотного ресурсу 

України у смугах радіочастот загального 

користування на четвертий квартал 2020 року» у IV 

кварталі 2020 року сплановано проведення 3-ох 

планових перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій 

та 2-ох планових перевірок користувачів 

радіочастотного ресурсу України. Однак, дані 

перевірки не відбулись у зв’язку з вимогами Закону 

України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та інших законів України щодо 

підтримки платників податків на період здійснення 

заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», 

Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19)», Закону 

України «Про соціальну підтримку застрахованих 

осіб та суб’єктів господарювання на період 

здійснення обмежувальних протиепідемічних 

заходів, запроваджених з метою запобігання 

поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
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коронавірусом SARS-CoV-2». План перевірок 

користувачів радіочастотного ресурсу України у 

смугах радіочастот загального користування на 

четвертий квартал 2020 року скасовано рішенням 

НКРЗІ від 08.12.2020 № 481. 

 

За результатами проведеного моніторингу 

повідомлено Голову НКРЗІ. 

100% 


