
 

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 2021 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) (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції) 

Звіт про виконання Антикорупційної програми 

НКРЗІ за І квартал 2021 року підготовлено. 

Виконання – 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 (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції) 

Протягом І кварталу 2021 року 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 (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції) 

Протягом І кварталу 2021 року семінари, тренінги  

для працівників уповноважених підрозділів 

(уповноважених осіб) Національним агентством з 

питань запобігання корупції не проводились. 

4. Доведення до відома працівників НКРЗІ 

інформації щодо змін у антикорупційному 

законодавстві. 

У разі змін ГС ПЗВК (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції) 

Протягом І кварталу 2021 року змін у 

антикорупційному законодавстві не було. 

5. Підтримка в актуальному стані рубрики 

«Запобігання проявам корупції» на 

офіційному вебсайті НКРЗІ. 

Постійно ГС ПЗВК (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції) 

Протягом І кварталу 2021 року для забезпечення 

висвітлення актуальної інформації щодо запобігання 

та виявлення корупції в рубриці «Запобігання 

проявам корупції» на офіційному вебсайті НКРЗІ, 
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було оновлену інформацію у підрубриках 

«Повідомити про корупційне правопорушення», 

«Нормативно-правові акти», «Роз’яснення, 

публікації з питань запобігання та виявлення 

корупції». 

10. Надання консультаційної та практичної 

допомоги щодо застосування 

антикорупційного законодавства для 

працівників НКРЗІ. 

Постійно ГС ПЗВК (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції) 

Протягом І кварталу 2021 року надано 65 

консультативних допомог в заповненні декларації 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування 57 працівникам 

НКРЗІ. 

Ведеться журнал обліку консультацій в електронній 

формі. 

Виконання – 100% 

11. Організація своєчасного подання декларацій 

суб’єктами декларування, які звільнилися або 

іншим чином припинили діяльність, 

пов’язану із виконанням функцій держави за 

2020 рік 

Лютий 

2021 року 

ГС ПЗВК (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції) 

Протягом І кварталу 2021 року підготовлено та 

направлено 7 листів-нагадувань щодо необхідності 

подання декларації особи, яка припинила діяльність 

(декларація «після звільнення») до осіб, які 

звільнилися з НКРЗІ у 2020 році та припинили 

діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави. 

Виконання – 100% 

 Підвищення кваліфікації працівників НКРЗІ Протягом року Управління 

персоналу 

Документи про професійне навчання з питань 

запобігання корупції працівників НКРЗІ до 

Управління персоналу не надавалися. 

Разом з тим, на підставі листа НКРЗІ від 26.02.2021 

№ 08-1354/172, головного спеціаліста Сектору з 

питань запобігання та виявлення корупції зараховано 

на дистанційний курс підвищення кваліфікації, який 

проводить Українська школа урядування, за 

загальною професійною (сертифікатною) програмою 

з питань запобігання корупції та забезпечення 

доброчесності. Зазначений курс проходить з 15 

березня до 09 квітня 2021 року. 

ІІ. Усунення виявлених корупційних ризиків 

2. 1. Забезпечення додаткового контролю за 

дотриманням спеціального та 

антикорупційного законодавства під час 

проведення конкурсу на зайняття посад 

Під час 

проведення 

конкурсів 

 

ГС ПЗВК (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції) 

Протягом І кварталу 2021 року конкурси на зайняття 

вакантних посад державної служби в НКРЗІ не 

проводились. 
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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). 

 

 

 

 

Конкурсна 

комісія на 

зайняття 

вакантних 

посад 

державної 

служби НКРЗІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звернення щодо залучення до складу конкурсної 

комісії представників громадських об’єднань не 

надходили. 

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 2021 року за посередництвом 

електронної торгової системи закупівель «Прозорро» 

в НКРЗІ було здійснено закупівлю наступного: 

1. Страхові послуги (Послуги зі страхування від 

шкоди чи збитків орендованого майна) (нежитлове 

приміщення площею 17,4 кв.м. за адресою: 

м. Кропивницький, в. Беляєва, 25, кор.2). Вартість 

закупівлі (страховий платіж) - 15,28 грн. Контрагент 

– Приватне акціонерне товариство «Страхова 

компанія «Українська страхова група». 

2. Страхові послуги (Послуги зі страхування від 

шкоди чи збитків орендованого майна) (нежитлове 

приміщення площею 10 кв.м. за адресою: м. Херсон, 

вул. Нафтовиків, буд. 5). Вартість закупівлі 

(страховий платіж) - 90,47 грн. Контрагент – 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія 

«Українська страхова група». 

3. Послуги з професійної підготовки у сфері 

підвищення кваліфікації (Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку). Вартість закупівлі - 23750 грн. 
Контрагент – Інститут права та післядипломної 

освіти Міністерства юстиції України. 

4. Послуги, повязані з програмним забезпеченням 

(Послуги з постачання програмного забезпечення) 

(Послуги з активізації доступу до комп’ютерних 
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систем інформаційно-правового забезпечення 

ЛІГА:ЗАКОН). Вартість закупівлі - 151800 грн. 
Контрагент – ТОВ «ЛІГА ЗАКОН 1». 

5. Офісне устаткування та приладдя різне 

(Конверти). Вартість закупівлі - 4950 грн. Контрагент 

– ТОВ «Ваш автограф». 

6. Послуги телефонного зв’язку та передачі даних 

(Послуги стаціонарного телефонного зв'язку - доступ 

і користування). Вартість закупівлі - 90000 грн. 
Контрагент – ТОВ «УКРКОМ». 

7. Послуги провайдерів (Послуги з надання доступу 

до мережі Internet). Вартість закупівлі - 23760 грн. 
Контрагент – ТОВ «УКРКОМ». 

8. Послуги з обробки даних (Послуги з керування 

мережами даних і з підтримки мереж даних) 

(Послуги з організації та супроводу віртуальної 

мережі НКРЗІ). Вартість закупівлі - 11880 грн. 
Контрагент – ТОВ «УКРКОМ». 

9. Пакети програмного забезпечення для 

фінанасового аналізу та бухгалтерського обліку. 

Вартість закупівлі - 29850 грн. Контрагент – ТОВ 

«Консалтингова агенція «Публічні фінанси». 

10. Послуги телефонного зв’язку та передачі даних 

(Послуги стаціонарного телефонного зв’язку - доступ 

і користування). Вартість закупівлі - 20000 грн. 

Контрагент – ТОВ «Укртелеком». 

11. Послуги провайдерів (Послуги з надання доступу 

до мережі Internet). Вартість закупівлі - 22860,24 грн. 

Контрагент – ПАТ «Укртелеком». 

12. Послуги провайдерів (Послуги з надання доступу 

до мережі Internet). Вартість закупівлі - 22860,24 грн. 

Контрагент – ПАТ «Укртелеком». 

13. Страхові послуги (Послуги зі страхування від 

шкоди чи збитків орендованого майна) (нежитлове 

приміщення площею 15,3 кв.м., розташованого за 

адресою: м. Суми, проспект Михайла Лушпи, 43/2. 

Вартість закупівлі (страховий платіж) - 26,73 грн. 
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Контрагент – Приватне акціонерне товариство 

«Страхова компанія «Українська страхова група». 

14. Технічне обслуговування і ремонт офісної 

техніки (Оплата послуг з технічного обслуговування 

комп’ютерного обладнання, перезарядки картриджів, 

тонерів). Вартість закупівлі - 29631 грн. Контрагент – 

ТОВ «В.М.». 

15. Марки (поштові марки). Вартість закупівлі - 4994 

грн. Контрагент – Київська міська дирекція АТ 

«Укрпошта». 

16. Послуги зі складання адресних списків і 

розсилання кореспонденції (Послуги щодо 

відправлень листів, бандеролей, експрес доставки та 

інші поштові послуги). Вартість закупівлі - 185000 

грн. Контрагент – Київська міська дирекція АТ 

«Укрпошта». 

17. Консультаційні послуги з питань 

підприємницької діяльності та управління 

(Консультаційні послуги з питань оцінювання). 

Послуги з незалежної оцінки об’єкта оренди - 

незалежна оцінка об’єкта оренди - приміщення 

загальною площею 17,9 кв. м. (приміщення №11 

згідно техпаспорта) на першому поверсі 

адміністративної будівлі, що розташована за 

адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Січових 

Стрільців, 30Б та перебуває на балансі Карпатської 

філії ДП «Український державний центр 

радіочастот». Вартість закупівлі - 2500 грн. 

Контрагент – ФОП Тарнопольський А.П. 

18. Консультаційні послуги з питань 

підприємницької діяльності та управління 

(Консультаційні послуги з питань оцінювання). 

Послуги з незалежної оцінки нежитлового 

вбудованого приміщення (185-9) загальною площею 

16,6 кв. м на дев’ятому поверсі адміністративної 

будівлі літ.А, що розташована з а адресою: 

м. Чернівці, вул. Рівненська, 5-А та перебуває на 

балансі Карпатської філії ДП «Український 
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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 (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції) 

державний центр радіочастот». Вартість закупівлі - 

2500 грн. Контрагент – ФОП Федоренко А.А. 

 

 

За результатами проведеного моніторингу 

повідомлено Голову НКРЗІ. 

Виконання – 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 (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції), 

Керівники 

самостійних 

структурних 

підрозділів НКРЗІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГС ПЗВК (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції), 

Керівники 

самостійних 

структурних 

підрозділів НКРЗІ 

Протягом І кварталу 2021 року до НКРЗІ надійшло 

звернення приватного підприємства «Звязковий» 

від 27.02.2021 №359 щодо переоформлення 

номерного ресурсу. Водночас ПП «Звязковий» 

звернулось із зазначеним питанням до Офісу 

Президента України. В свою чергу Офіс Президента 

України переслав листом від 15.03.2021 №44-01/512 

за належністю до НКРЗІ матеріали заявника. 

Зазначене звернення було ретельно опрацьовано та 

надано відповідь заявнику листом НКРЗІ 

від 02.04.2021 №02-2127/102. 

За результатами проведеного моніторингу 

повідомлено Голову НКРЗІ. 

Виконання – 100% 

 

 

Всі посадові особи НКРЗІ, які надають 

адміністративні послуги, попереджені про 

персональну відповідальність за порушення 

законодавства стосовно надання адміністративних 

послуг. 

Виконання – 100% 

6. 1. Запровадження періодичного моніторингу  

прийнятих рішень на предмет виявлення 

Щокварталу 

 

 

ГС ПЗВК (Сектор з 

питань запобігання 

Відповідно до прийнятих НКРЗІ рішень, 

уповноваженими НКРЗІ посадовими особами для 

здійснення державного нагляду у I кварталі 2021 року 
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особистої заінтересованості у результатах 

проведених перевірок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Попередження уповноважених НКРЗІ 

посадових осіб про персональну 

відповідальність за порушення законодавства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щокварталу 

та виявлення 

корупції), 

Департамент 

державного нагляду 

(ДДН) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГС ПЗВК (Сектор з 

питань запобігання 

проведено 12 позапланових перевірок користувачів 

радіочастотного ресурсу України та 15 позапланових 

перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій. За 

результатами моніторингу прийнятих рішень 

уповноваженими НКРЗІ посадовими особами під час 

реалізації контрольно-наглядових функцій у I 

кварталі 2021 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 відповідності 

до резолюції керівника Департаменту – для розгляду 

та опрацювання структурними підрозділами 

Департаменту. 

Всіх уповноважених НКРЗІ посадових осіб 

попереджено про персональну відповідальність за 

порушення законодавства стосовно реалізації 

контрольно-наглядових функцій. 

За результатами проведеного моніторингу 

повідомлено Голову НКРЗІ. 

Виконання – 100% 

 

 

100% уповноважених НКРЗІ посадових осіб 

попереджено про персональну відповідальність за 

порушення законодавства стосовно реалізації 

контрольно-наглядових функцій. 
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стосовно реалізації контрольно-наглядових 

функцій. 

та виявлення 

корупції) 

ДДН 

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 I кварталі 2021 року 

проведено 12 позапланових перевірок користувачів 

радіочастотного ресурсу України та 15 позапланових 

перевірок суб’єктів 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). 

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. 
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Виконання – 100% 

8 1. Забезпечення періодичного моніторингу 

прийнятих рішень на предмет виявлення 

особистої заінтересованості у результатах 

розгляду тієї чи іншої справи. 

Щокварталу ГС ПЗВК (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції), 

ДДН 

За результатами заходів державного нагляду, а також 

заходів з виявлення та припинення порушень 

законодавства в галузі зв’язку у I кварталі 2021 року 

уповноваженими НКРЗІ посадовими особами 

складено 21 протокол про адміністративне 

правопорушення (10 протоколів за статтею 145 

КУпАП, 2 протоколи за статтею 188-7 КУпАП, 9 

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 І кварталі 2021 року винесено 7 

постанов (6 постанов про накладення 

адміністративних стягнень у вигляді штрафів, 1 

постанова про закриття справи з оголошенням усного 

зауваження). 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 

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 
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адміністративне правопорушення має письмове 

обґрунтування, відповідно до вимог КУпАП. 

Додатково інформуємо, що згідно з рішеннями 

НКРЗІ від 24.11.2020 № 456 «Про затвердження 

річного плану здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) на 2021 рік» та від 08.12.2020 

№ 482 «Про затвердження Плану перевірок 

користувачів радіочастотного ресурсу України у 

смугах радіочастот загального користування на 

перший квартал 2021 року» у I кварталі 2021 року 

сплановано проведення 2 планових перевірок 

суб’єктів ринку телекомунікацій та 2 планових 

перевірок користувачів радіочастотного ресурсу 

України. Вказані перевірки не відбулись згідно з 

вимогами пункту 3 розділу II «Прикінцеві та 

перехідні положення» 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)», постановою 

Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 

«Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2». План перевірок 

користувачів радіочастотного ресурсу України у 

смугах радіочастот загального користування на 

перший квартал 2021 року скасовано рішенням 

НКРЗІ від 16.03.2021 № 103. 

За результатами проведеного моніторингу 

повідомлено Голову НКРЗІ. 

Виконання – 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 2021 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) (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції) 

Звіт про виконання Антикорупційної програми 

НКРЗІ за ІІ квартал 2021 року підготовлено. 

Виконання – 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 (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції) 

Протягом ІІ кварталу 2021 року організовано 

проведення трьох спеціальних перевірок стосовно 

осіб, які претендують на зайняття посад НКРЗІ, які 

передбачають зайняття відповідального або 

особливо відповідального становища, та посад НКРЗІ 

з підвищеним корупційним ризиком. 

У рамках спеціальної перевірки: 

-організовано надання у встановлені строки (не 

пізніше трьох днів з дати одержання кандидатами 

повідомлення про результати конкурсу) 

претендентами на зайняття посад, які передбачають 

зайняття відповідального або особливо 

відповідального становища в Апараті НКРЗІ, (далі – 

претендент) письмових згод на проведення 

спеціальної перевірки; 

-не пізніше наступного дня після одержання 

письмових згод претендентів на посади на 

проведення спеціальної перевірки Управлінням 

персоналу, підготовлено та надіслано до відповідних 
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державних органів або до їх територіальних органів 

(за наявності) запити про перевірку відомостей щодо 

претендентів (з необхідними копіями документів); 

-триває опрацювання відповідей на запити, що 

надходять від відповідних державних органів. 

Крім того, у разі встановлення Національним 

агентством з питань запобігання корупції (далі – 

Національне агентство) розбіжностей у поданих 

претендентами на посаду декларацій, Управлінням 

персоналу було підготовлено службові записки 

Сектору з питань запобігання та виявлення корупції 

(далі – СПЗВК) для можливості претендентами 

протягом п’яти робочих днів надати письмові 

пояснення та/або виправити розбіжності. 

СПЗВК було повідомлено претендентів про 

результати спеціальних перевірок Національним 

агентством поданих ними декларацій та про 

можливість надання письмових пояснень. 28.05.2021 

та 23.06.2021 були відібрані пояснення у 

претендентів та здійснено розгляд цих пояснень. До 

Управління персоналу надані пояснення цих 

претендентів. Разом з тим, у зв’язку із проведенням 

спеціальної перевірки стосовно головного 

спеціаліста СПЗВК, останнім, після надходження 

службової записки від Управління персоналу, було 

поінформовано керівника Апарату НКРЗІ про 

наявність реального конфлікту інтересів та подано 

письмове пояснення на його ім’я (конфлікт інтересів 

був врегульований відповідно до статті 30 Закону 

України «Про запобігання корупції»). 

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 (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції) 

12.04.2021 головним спеціалістом СПЗВК взято 

участь у робочій онлайн-зустрічі, яку проводили для 

уповноважених осіб, що працюють у сфері 

економіки, працівники Департаменту запобігання та 

виявлення корупції Національного агентства. 
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4. Доведення до відома працівників НКРЗІ 

інформації щодо змін у антикорупційному 

законодавстві. 

У разі змін ГС ПЗВК (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції) 

Протягом ІІ кварталу 2021 року змін у 

антикорупційному законодавстві не було. 

Разом з тим, до керівника Апарату та керівників 

самостійних структурних підрозділів направлено 

зміни до Загальних правил етичної поведінки 

державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, для ознайомлення підпорядкованих 

працівників. 

5. Підтримка в актуальному стані рубрики 

«Запобігання проявам корупції» на 

офіційному вебсайті НКРЗІ. 

Постійно ГС ПЗВК (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції) 

Протягом ІІ кварталу 2021 року для забезпечення 

висвітлення актуальної інформації щодо запобігання 

та виявлення корупції в рубриці «Запобігання 

проявам корупції» на офіційному вебсайті НКРЗІ, 

було оновлену інформацію у підрубриках 

«Нормативно-правові акти», «Роз’яснення, 

публікації з питань запобігання та виявлення 

корупції» та «Матеріали внутрішніх навчань з питань 

запобігання та протидії корупції». 

10. Надання консультаційної та практичної 

допомоги щодо застосування 

антикорупційного законодавства для 

працівників НКРЗІ. 

Постійно ГС ПЗВК (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції) 

Протягом ІІ кварталу загалом надано 7 

консультаційних допомог з питань додержання 

законодавства щодо запобігання корупції 7 

працівникам НКРЗІ. 

Ведеться журнал обліку консультацій в електронній 

формі. 

Виконання – 100% 

12. Проведення внутрішнього навчання на тему: 

«Правовий статус викривача за Законом 

України «»Про запобігання корупції. Що 

нового?». 

Квітень 

2021 року 

ГС ПЗВК (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції) 

Протягом ІІ кварталу внутрішнє навчання проведено 

в режимі реального часу через мережу Інтернет (у 

режимі відеоконференції Zoom). У навчанні 

прийняли участь 30 працівників НКРЗІ. Під час 

навчання було використано навчальні матеріали 

(презентацію), які розміщено на офіційному вебсайті 

НКРЗІ в рубриці «Запобігання проявам корупції». 

 Підвищення кваліфікації працівників НКРЗІ Протягом року Управління 

персоналу 

З питань запобігання корупції пройшли підвищення 

кваліфікації 4 державних службовців НКРЗІ в 

Українській школі урядування та Запорізькому 

регіональному центрі підвищення кваліфікації. 

ІІ. Усунення виявлених корупційних ризиків 
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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 (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції) 

 

 

 

 

Конкурсна комісія 

на зайняття 

вакантних посад 

державної служби 

НКРЗІ 

Протягом ІІ кварталу 2021 року для забезпечення 

додаткового контролю за дотриманням спеціального 

та антикорупційного законодавства під час 

проведення конкурсів на зайняття посад державної 

служби, головний спеціаліст СПЗВК брав участь у 

засіданнях конкурсної комісії. 

 

 

Звернення щодо залучення до складу конкурсної 

комісії представників громадських об’єднань не 

надходили. 

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 ІІ кварталу 2021 року за посередництвом 

електронної торгової системи закупівель «Прозорро» 

в НКРЗІ було здійснено або розпочато закупівлю 

наступного: 

-Послуги, пов’язані із системами та підтримкою 

(Послуги з супроводження та технічної підтримки 

Системи електронного документообігу), вартість 

закупівлі 240000грн; 

-Принтер багатофункціональний, монохромний (9 

одиниць), вартість закупівлі 54961,20грн; 

-3 закупівлі Консультаційних послуг з питань 

підприємницької діяльності та управління 

(Консультаційні послуги з питань оцінювання) 

(Послуги з незалежної оцінки об’єктів оренди в 

м. Івано-Франківськ, Чернівці, Львів), вартість 

закупівель 8000грн; 

-6 закупівель Страхових послуг (Послуги зі 

страхування від шкоди чи збитків) (Оплата послуг по 

страхуванню орендованих приміщень в м. Луцьк, 

Київ (вул. Солом’янська,3), Івано-Франківськ, Рівне, 

Житомир, Запоріжжя), вартість закупівель 

3832,52грн; 

-Юридичні послуги, пов’язані з оформленням і 

засвідченням документів, вартість закупівлі 2730грн; 
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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 (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції) 

-Послуги у сфері поводження зі сміттям та відходами 

(Послуги з поводження із безпечним сміттям і 

відходами та їх утилізація), вартість закупівлі 

2943грн; 

-Навчальні послуги з професійної підготовки у сфері 

підвищення кваліфікації (Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку). Послуги з професійної підготовки 

у сфері підвищення кваліфікації. Організація і 

проведення протягом 2021 року чотирьох заходів 

(навчань) відповідно до Специфікації (графіка 

організації і проведення заходів) – закупівля 

незавершена, 29.06.2021 визначений переможець 

закупівлі, проводиться робота щодо підготовки до 

укладання договору на закупівлю, вартість закупівлі 

передбачається 56000грн; 

-Послуги з професійної підготовки у сфері 

підвищення кваліфікації (Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку). Підвищення кваліфікації двох 

працівників Замовника за спеціальною 

короткостровою програмою «Лікарняні 2021. 

Середня зарплата у 2021 році» - закупівля 

незавершена, з 30.06.2021 триває прийом пропозицій, 

вартість закупівлі передбачається 4600грн. 

 

За результатами проведеного моніторингу 

повідомлено Голову НКРЗІ. 

Виконання – 100% 

5. 1. Запровадження періодичного моніторингу 

зауважень і пропозицій, які надходять від 

Щокварталу 

 

 

ГС ПЗВК (Сектор з 

питань запобігання 

Протягом ІІ кварталу 2021 року до самостійних 

структурних підрозділів, які надають адміністративні 



16 
 

суб’єктів одержання адміністративних 

послуг. 

 

 

 

 

 

2. Попередження посадових осіб НКРЗІ про 

персональну відповідальність за порушення 

законодавства стосовно надання 

адміністративних послуг. 

 

 

 

 

 

 

Щокварталу 

та виявлення 

корупції), 

Керівники 

самостійних 

структурних 

підрозділів НКРЗІ 

 

ГС ПЗВК (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції), 

Керівники 

самостійних 

структурних 

підрозділів НКРЗІ 

послуги, зауважень та пропозицій від суб’єктів 

одержання адміністративних послуг не надходило. 

За результатами проведеного моніторингу 

повідомлено Голову НКРЗІ. 

Виконання – 100% 

 

Всі посадові особи НКРЗІ, які надають 

адміністративні послуги, попереджені про 

персональну відповідальність за порушення 

законодавства стосовно надання адміністративних 

послуг. 

Виконання – 100% 

6. 1. Запровадження періодичного моніторингу  

прийнятих рішень на предмет виявлення 

особистої заінтересованості у результатах 

проведених перевірок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щокварталу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГС ПЗВК (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції), 

Департамент 

державного нагляду 

(ДДН) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до прийнятих НКРЗІ рішень, 

уповноваженими НКРЗІ посадовими особами для 

здійснення державного нагляду у IІ кварталі 2021 

року проведено 1 планову та 17 позапланових 

перевірок користувачів радіочастотного ресурсу 

України, а також 1 планову та 8 позапланових 

перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій. За 

результатами моніторингу прийнятих рішень 

уповноваженими НКРЗІ посадовими особами під час 

реалізації контрольно-наглядових функцій у IІ 

кварталі 2021 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 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Попередження уповноважених НКРЗІ 

посадових осіб про персональну 

відповідальність за порушення законодавства 

стосовно реалізації контрольно-наглядових 

функцій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щокварталу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГС ПЗВК (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції) 

ДДН 

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. 

Всіх уповноважених НКРЗІ посадових осіб 

попереджено про персональну відповідальність за 

порушення законодавства стосовно реалізації 

контрольно-наглядових функцій. 

За результатами проведеного моніторингу 

повідомлено Голову НКРЗІ. 

Виконання – 100% 

 

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 ІI кварталі 2021 

року проведено 1 планову та 17 позапланових 

перевірок користувачів радіочастотного ресурсу 

України, а також 1 планову та 8 позапланових 

перевірок суб’єктів 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 
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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). 

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. Оформлення результатів 

перевірок є показником, що підлягає оцінці 

відповідно до 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». 

Виконання – 100% 

8 1. Забезпечення періодичного моніторингу 

прийнятих рішень на предмет виявлення 

особистої заінтересованості у результатах 

розгляду тієї чи іншої справи. 

Щокварталу ГС ПЗВК (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції), 

ДДН 

За результатами заходів державного нагляду, а також 

заходів з виявлення та припинення порушень 

законодавства в галузі зв’язку у IІ кварталі 2021 року 

уповноваженими НКРЗІ посадовими особами 

складено 28 протоколів про адміністративне 

правопорушення (6 протоколів за статтею 145 

КУпАП, 3 протоколи за статтею 188-7 КУпАП, 17 

протоколів за статтею 146 КУпАП, 1 протокол за 

статтею 147 КУпАП, 1 протокол за статтею 148-2 

КУпАП). Протоколи та інші матеріали справ про 
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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, 147, 148-2 та 188-7 КУпАП 

уповноваженими посадовими особами НКРЗІ у 

ІІ кварталі 2021 року винесено 15 постанов (в тому 

числі по протоколам, складеним у попередньому 

періоді), з них 13 постанов про накладення 

адміністративних стягнень у вигляді штрафів, 2 

постанови про закриття справи з оголошенням 

усного зауваження. 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 

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. 

Додатково інформуємо, що згідно з рішеннями 

НКРЗІ від 24.11.2020 №456 (із зміною, внесеною 

рішенням НКРЗІ від 01.06.2021 №206) «Про 

затвердження річного плану здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) на 2021 рік» та від 

16.03.2021 №102 «Про затвердження Плану 

перевірок користувачів радіочастотного ресурсу 

України у смугах радіочастот загального 
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користування на другий квартал 2021 року» у IІ 

кварталі 2021 року сплановано проведення 2 

планових перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій 

та 2 планових перевірок користувачів 

радіочастотного ресурсу України. 1 перевірка 

суб’єкта ринку телекомунікацій та 1 перевірка 

користувача радіочастотного ресурсу України не 

відбулись згідно з вимогами пункту 3 розділу II 

«Прикінцеві та перехідні положення» 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)», 

постановою Кабінету Міністрів України від 

09.12.2020 №1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних  

заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 

За результатами проведеного моніторингу 

повідомлено Голову НКРЗІ. 

Виконання – 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 ІII квартал 2021 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) (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції) 

Звіт про виконання Антикорупційної програми 

НКРЗІ за III квартал 2021 року підготовлено. 

Виконання – 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 (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції) 

Протягом ІІІ кварталу 2021 року продовжено 

проведення трьох спеціальних перевірок стосовно 

осіб, які претендують на зайняття посад НКРЗІ, які 

передбачають зайняття відповідального або 

особливо відповідального становища, та посад НКРЗІ 

з підвищеним корупційним ризиком, які були 

розпочаті у ІІ кварталі. 

У рамках спеціальної перевірки: 

-опрацьовано відповіді на запити, що надійшли від 

відповідних державних органів; 

-підготовлено три довідки про результати 

спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на 

зайняття посад, які передбачають зайняття 

відповідального або особливо відповідального 

становища, та посад з підвищеним корупційним 

ризиком в НКРЗІ. 

3. Участь у семінарах, тренінгах для 

працівників уповноважених підрозділів 

(уповноважених осіб), які проводяться 

Відповідно до 

строків, 

визначених 

НАЗК 

ГС ПЗВК (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції) 

Протягом ІII кварталу 2021 року працівники СПЗВК 

не приймали участь у семінарах, тренінгах, які 

проводились Національним агентством з питань 

запобігання корупції. 
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Національним агентством з питань 

запобігання корупції. 

4. Доведення до відома працівників НКРЗІ 

інформації щодо змін у антикорупційному 

законодавстві. 

У разі змін ГС ПЗВК (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції) 

Протягом ІІІ кварталу 2021 року змін у 

антикорупційному законодавстві, які стосуються 

працівників не було. 

5. Підтримка в актуальному стані рубрики 

«Запобігання проявам корупції» на 

офіційному вебсайті НКРЗІ. 

Постійно ГС ПЗВК (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції) 

Протягом ІІІ кварталу 2021 року для забезпечення 

висвітлення актуальної інформації щодо запобігання 

та виявлення корупції в рубриці «Запобігання 

проявам корупції» на офіційному вебсайті НКРЗІ, 

було оновлену інформацію у підрубриках 

«Нормативно-правові акти», «Матеріали внутрішніх 

навчань з питань запобігання та протидії корупції», 

«Повідомити про корупційне правопорушення», 

«Оцінка корупційних ризиків у діяльності НКРЗІ» та 

«Антикорупційна програма». 

10. Надання консультаційної та практичної 

допомоги щодо застосування 

антикорупційного законодавства для 

працівників НКРЗІ. 

Постійно ГС ПЗВК (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції) 

Протягом ІІІ кварталу 2021 року загалом надано 11 

консультаційних допомог з питань додержання 

законодавства щодо запобігання корупції 9 

працівникам НКРЗІ. 

Ведеться журнал обліку консультацій в електронній 

формі. 

Виконання – 100% 

13. Проведення внутрішнього навчання на тему: 

«Дискреційні повноваження, як головна 

причина виникнення корупційного 

середовища в публічній службі», 

передбаченого в актуальній антикорупційній 

програмі НКРЗІ. 

Липень 

2021 року 

ГС ПЗВК (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції) 

Протягом ІІІ кварталу 2021 кварталу внутрішнє 

навчання проведено в режимі реального часу через 

мережу Інтернет (у режимі відеоконференції Zoom). 

У навчанні прийняли участь 33 працівника НКРЗІ. 

Під час навчання було використано навчальні 

матеріали (презентацію), які розміщено на 

офіційному вебсайті НКРЗІ в рубриці «Запобігання 

проявам корупції». 

14. Проведення внутрішнього навчання на тему: 

«Загальні вимоги до створення тексту 

службового документа щодо упередження 

корупційної мотивації», передбаченого в 

актуальній антикорупційній програмі НКРЗІ. 

Вересень 

2021 року 

ГС ПЗВК (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції) 

Протягом ІІІ кварталу 2021 внутрішнє навчання 

проведено в режимі реального часу через мережу 

Інтернет (у режимі відеоконференції Zoom). У 

навчанні прийняли участь 30 працівників НКРЗІ. Під 

час навчання було використано навчальні матеріали 

(презентацію), які буде розміщено на офіційному 
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вебсайті НКРЗІ в рубриці «Запобігання проявам 

корупції». 

 Підвищення кваліфікації з питань 

запобігання корупції працівників НКРЗІ. 

Протягом року Управління 

персоналу 

Протягом ІІІ кварталу 2021 документи про 

підвищення кваліфікації з питань запобігання 

корупції працівників НКРЗІ до Управління 

персоналу не надавалися. 

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 (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції) 

 

 

 

 

Конкурсна комісія 

на зайняття 

вакантних посад 

державної служби 

НКРЗІ 

Протягом ІІІ кварталу 2021 року для забезпечення 

додаткового контролю за дотриманням спеціального 

та антикорупційного законодавства під час 

проведення конкурсів на зайняття посад державної 

служби, працівник СПЗВК брав участь у засіданнях 

конкурсної комісії. 

 

 

Звернення щодо залучення до складу конкурсної 

комісії представників громадських об’єднань не 

надходили. 

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 ІІІ кварталу 2021 року за посередництвом 

електронної торгової системи закупівель «Прозорро» 

в НКРЗІ було здійснено або розпочато закупівлю 

наступного: 

- Страхові послуги (Послуги зі страхування від 

шкоди чи збитків) (Оплата послуг по страхуванню 

орендованих приміщень) (дві закупівлі по 

мм. Чернівці – 230,87 грн., Київ (вул. Соломянська, 3) 

– 25608,01 грн. Всього – 25838,88 грн.; 

- Консультаційні послуги з питань підприємницької 

діяльності та управління (Консультаційні послуги з 

питань оцінювання) (Послуги з незалежної оцінки 

об’єкта оренди) (дві закупівлі по мм. Кропивницький 

– 2200 грн., Луцьк – 2574 грн.). Всього – 4774 грн.; 

- Послуги, по’вязані з програмним забезпеченням 

(Послуги з постачання програмного забезпечення) 

(Послуги з постачання функціонального розширення 
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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 (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції) 

та супроводження програмного забезпечення 

інформаційно-аналітичної системи КАДРИ-WEB). 

Вартість закупівлі – 125000 грн.; 

- Послуги з професійної підготовки у сфері 

підвищення кваліфікації (Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку) – дві закупівлі. Вартість закупівель 

13398,4 грн. та 11100 грн. Загальна вартість 24498,2 

грн.; 

- Прилади для вимірювання величин (Прилади для 

вимірювання параметрів якості рухомого 

(мобільного) зв’язку) (Портативний компонент 

(комплект) Freerider IV). Вартість закупівлі 

5000000 грн. Процедура закупівлі продовжуеться 

(закупівля знаходиться на етапі прекваліфікації); 

- Юридичні послуги, пов’язані з оформленням і 

засвідченням документів. Вартість закупівлі 

1200 грн.; 

- Пакети мережевого програмного забезпечення 

(Пакети програмного забезпечення для керування 

шлюзами) вартість закупівлі – 41359,2 грн. 

 

 

За результатами проведеного моніторингу 

повідомлено Голову НКРЗІ. 

Виконання – 100% 

5. 1. Запровадження періодичного моніторингу 

зауважень і пропозицій, які надходять від 

суб’єктів одержання адміністративних 

послуг. 

 

 

 

 

Щокварталу 

 

 

 

 

 

 

 

ГС ПЗВК (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції), 

Керівники 

самостійних 

структурних 

підрозділів НКРЗІ 

Протягом ІІІ кварталу 2021 року до самостійних 

структурних підрозділів, які надають адміністративні 

послуги, зауважень та пропозицій від суб’єктів 

одержання адміністративних послуг не надходило. 

За результатами проведеного моніторингу 

повідомлено Голову НКРЗІ. 

Виконання – 100% 
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2. Попередження посадових осіб НКРЗІ про 

персональну відповідальність за порушення 

законодавства стосовно надання 

адміністративних послуг. 

 

Щокварталу 

 

ГС ПЗВК (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції), 

Керівники 

самостійних 

структурних 

підрозділів НКРЗІ 

Всі посадові особи НКРЗІ, які надають 

адміністративні послуги, попереджені про 

персональну відповідальність за порушення 

законодавства стосовно надання адміністративних 

послуг. 

Виконання – 100% 

6. 1. Запровадження періодичного моніторингу  

прийнятих рішень на предмет виявлення 

особистої заінтересованості у результатах 

проведених перевірок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щокварталу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГС ПЗВК (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції), 

Департамент 

державного нагляду 

(ДДН) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до прийнятих НКРЗІ рішень, 

уповноваженими НКРЗІ посадовими особами для 

здійснення державного нагляду у IІІ кварталі 2021 

року проведено 12 позапланових перевірок 

користувачів радіочастотного ресурсу України, 9 

позапланових перевірок суб’єктів ринку 

телекомунікацій. За результатами моніторингу 

прийнятих рішень уповноваженими НКРЗІ 

посадовими особами під час реалізації контрольно-

наглядових функцій у IІІ кварталі 2021 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 відповідності 

до резолюції керівника Департаменту – для розгляду 

та опрацювання структурними підрозділами 

Департаменту. 
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2. Попередження уповноважених НКРЗІ 

посадових осіб про персональну 

відповідальність за порушення законодавства 

стосовно реалізації контрольно-наглядових 

функцій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щокварталу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГС ПЗВК (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції) 

ДДН 

Всіх уповноважених НКРЗІ посадових осіб 

попереджено про персональну відповідальність за 

порушення законодавства стосовно реалізації 

контрольно-наглядових функцій. 

За результатами проведеного моніторингу 

повідомлено Голову НКРЗІ. 

Виконання – 100% 

 

 

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 ІIІ кварталі 2021 

року проведено 12 позапланових перевірок 

користувачів радіочастотного ресурсу України, а 

також 9 позапланових перевірок суб’єктів 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 
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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. Оформлення результатів 

перевірок є показником, що підлягає оцінці 

відповідно до 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». 

Виконання – 100% 

8 1. Забезпечення періодичного моніторингу 

прийнятих рішень на предмет виявлення 

особистої заінтересованості у результатах 

розгляду тієї чи іншої справи. 

Щокварталу ГС ПЗВК (Сектор з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції), 

ДДН 

За результатами заходів державного нагляду, а також 

заходів з виявлення та припинення порушень 

законодавства в галузі зв’язку у IІІ кварталі 2021 року 

уповноваженими НКРЗІ посадовими особами 

складено 19 протоколів про адміністративне 

правопорушення (8 протоколів за статтею 145 

КУпАП, 1 протокол за статтею 188-7 КУпАП, 8 

протоколів за статтею 146 КУпАП, 2 протоколи за 

статтею 148-3 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, 148-3 та 188-7 КУпАП 

уповноваженими посадовими особами НКРЗІ у ІІІ 
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кварталі 2021 року винесено 11 постанов, з них 10 

постанов про накладення адміністративних стягнень 

у вигляді штрафів, 1 постанова про закриття справи у 

зв’язку з закінченням строків накладення 

адміністративного стягнення. 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 

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. 

Додатково інформуємо, що згідно з рішеннями 

НКРЗІ від 24.11.2020 №456 (із зміною, внесеною 

рішенням НКРЗІ від 01.06.2021 № 206) «Про 

затвердження річного плану здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) на 2021 рік» та 

від 25.05.2021 №199 «Про затвердження Плану 

перевірок користувачів радіочастотного ресурсу 

України у смугах радіочастот загального 

користування на третій квартал 2021 року» у IІІ 

кварталі 2021 року сплановано проведення 2 

планових перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій 

та 2 планових перевірок користувачів 

радіочастотного ресурсу України. Вказані перевірки 

не відбулись згідно з вимогами пункту 3 розділу II 
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«Прикінцеві та перехідні положення» 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)», 

постановою Кабінету Міністрів України від 

09.12.2020 №1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних  

заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 

За результатами проведеного моніторингу 

повідомлено Голову НКРЗІ. 

Виконання – 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 2021 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 

Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

Звіт про виконання Антикорупційної програми 

НКРЗІ за IV квартал 2021 року підготовлено. 

Виконання – 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, 

Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

Протягом ІV кварталу 2021 року 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 проводилися. 

3. Участь у семінарах, тренінгах для 

працівників уповноважених підрозділів 

(уповноважених осіб), які проводяться 

Національним агентством з питань 

запобігання корупції. 

Відповідно до 

строків, 

визначених 

НАЗК 

Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

Протягом IV кварталу Долгій А.О. прийняв участь у 

робочій онлайн-зустрічі (тема заходу: Результати 

дослідження ефективності роботи антикорупційних 

уповноважених), яку проводили працівники 

Департаменту запобігання та виявлення корупції 

Національного агентства з питань запобігання 

корупції (далі – НАЗК). 

22.12.2021 з 10:00 до 13:00 Долгій А.О. прийняв 

участь у публічному заході, присвяченому 

організації належної співпраці уповноважених осіб з 

питань запобігання та виявлення корупції з 

викривачами, організованому НАЗК спільно з 

Міждисциплінарним науково-освітнім центром 

протидії корупції в Україні (ACREC). 

25.11.2021 з 14:30 до 18:00 Долгій А.О. прийняв 

участь у навчальному тренінгу з питань оцінювання 

корупційних ризиків у діяльності органів влади для 
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представників уповноважених підрозділів 

(уповноважених осіб) з питань запобігання та 

виявлення корупції органів влади, організованому 

НАЗК. 

4. Доведення до відома працівників НКРЗІ 

інформації щодо змін у антикорупційному 

законодавстві. 

У разі змін Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

Протягом ІV кварталу 2021 року до відома 

працівників НКРЗІ доведено інформацію, що 

01.12.2021 набрали чинності базові документи, 

затверджені НАЗК, які стосуються електронного 

декларування, зокрема оновлено: 

-форму декларації та затверджено Порядок її 

заповнення та подання; 

-форму повідомлення про суттєві зміни в майновому 

стані та затверджено Порядок інформування НАЗК 

про суттєві зміни у майновому стані; 

-форму повідомлення та затверджено оновлений 

порядок повідомлення НАЗК про відкриття 

валютного рахунку в банку нерезиденті. 

5. Підтримка в актуальному стані рубрики 

«Запобігання проявам корупції» на 

офіційному вебсайті НКРЗІ. 

Постійно Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

Протягом ІV кварталу 2021 року для забезпечення 

висвітлення актуальної інформації щодо запобігання 

та виявлення корупції в рубриці «Запобігання 

проявам корупції» на офіційному вебсайті НКРЗІ, 

було оновлену інформацію у підрубриках 

«Нормативно-правові акти», «Роз’яснення, 

публікації з питань запобігання та виявлення 

корупції», «Антикорупційна програма», «Викривачі 

корупції» та «Матеріали внутрішніх навчань з питань 

запобігання та протидії корупції». 

8. Проведення внутрішнього навчання 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», 

передбаченого в актуальній антикорупційній 

програмі НКРЗІ. 

грудень 

кожного року 

Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції, 

КССП НКРЗІ, 

посадові особи, які 

не входять до 

самостійних 

структурних 

підрозділів НКРЗІ 

23.12.2021 навчання на тему «Е-декларування. Що 

нового чекає на декларантів у 2022 році?» проведено 

в режимі реального часу через мережу Інтернет (у 

режимі відеоконференції Zoom). Під час навчання 

було використано навчальні матеріали 

(презентацію), яку направлено до працівників, які 

виявили зацікавленість у навчанні. 
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10. Надання консультаційної та практичної 

допомоги щодо застосування 

антикорупційного законодавства для 

працівників НКРЗІ. 

Постійно Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

Протягом ІV кварталу 2021 року загалом надано 8 

консультаційних допомог з питань додержання 

законодавства щодо запобігання корупції 8 

працівникам НКРЗІ. 

Ведеться журнал обліку консультацій в електронній 

формі. 

Разом з тим, на с/з Департаменту державного нагляду 

від 09.11.2021 №2717/132/сл щодо 

наявності/відсутності ознак порушення Закону 

України «Про запобігання корупції» у разі 

безоплатного отримання та використання тестових 

SIM-карток операторів, провайдерів телекомунікацій 

уповноваженими НКРЗІ посадовими особами при 

здійсненні заходів державного нагляду, надано 

відповідь с/з 

від 12.11.2021 №106/22/сл. 

Виконання – 100% 

 Підвищення кваліфікації з питань 

запобігання корупції працівників НКРЗІ. 

Протягом року Управління 

персоналу 

Протягом ІV кварталу 2021 з питань запобігання 

корупції підвищили кваліфікацію 2 державних 

службовців НКРЗІ в Інституті вищої кваліфікації 

Київського національного торговельно-економічного 

університету. 

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 працівника 

Сектору з питань запобігання та виявлення 

корупції. 

 

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 

Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

 

 

 

 

 

 

Конкурсна комісія 

на зайняття 

вакантних посад 

державної служби 

НКРЗІ 

Протягом ІV кварталу 2021 року для забезпечення 

додаткового контролю за дотриманням спеціального 

та антикорупційного законодавства під час 

проведення конкурсів на зайняття посад державної 

служби, працівник СПЗВК брав участь у засіданнях 

конкурсної комісії. 

 

 

 

Звернення щодо залучення до складу конкурсної 

комісії представників громадських об’єднань не 

надходили. 
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4. 1. Використання публічного модуля 

аналітики BI Prozorro та системи YouControl 

на етапі розгляду тендерних пропозицій/ 

пропозицій учасників. 

 

 

2. Здійснення закупівель товарів, робіт і 

послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч 

гривень відповідно до Положення про 

здійснення Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сфері 

зв’язку та інформатизації, закупівель товарів, 

робіт і послуг, вартість яких є меншою за 

вартість, що встановлена в частині третій 

статті 3 Закону України «Про публічні 

закупівлі», затвердженого наказом Голови 

НКРЗІ від 29.12.2020 №108/нк (далі – 

Положення). 

 

3. Проведення періодичного моніторингу 

щодо дотримання чинного законодавства під 

час здійснення публічних закупівель. 

Під час 

здійснення 

закупівель 

 

 

 

Під час 

здійснення 

закупівель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щокварталу 

Тендерний комітет, 

Відповідальна особа 

Департаменту 

забезпечення 

діяльності 

 

Відповідальна особа 

Департаменту 

забезпечення 

діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

Протягом ІV кварталу 2021 року публічний модуль 

аналітики BI Prozorro та система YouControl 

використовувалися на етапі розгляду тендерних 

пропозицій/пропозицій учасників. 

Виконання – 100% 

 

Протягом ІV кварталу 2021 року закупівлі 

проводилися відповідно до Положення. 

Виконання – 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За результатами проведеного моніторингу 

повідомлено Голову НКРЗІ. 

Виконання – 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 

Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції, 

Керівники 

самостійних 

структурних 

підрозділів НКРЗІ 

 

 

Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції, 

Керівники 

самостійних 

Протягом ІV кварталу 2021 року до самостійних 

структурних підрозділів, які надають адміністративні 

послуги, зауважень та пропозицій від суб’єктів 

одержання адміністративних послуг не надходило. 

За результатами проведеного моніторингу 

повідомлено Голову НКРЗІ. 

Виконання – 100% 

 

Всі посадові особи НКРЗІ, які надають 

адміністративні послуги, попереджені про 

персональну відповідальність за порушення 

законодавства стосовно надання адміністративних 

послуг. 

Виконання – 100% 
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структурних 

підрозділів НКРЗІ 

6. 1. Запровадження періодичного моніторингу  

прийнятих рішень на предмет виявлення 

особистої заінтересованості у результатах 

проведених перевірок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щокварталу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції, 

Департамент 

державного нагляду 

(ДДН) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до прийнятих НКРЗІ рішень, 

уповноваженими НКРЗІ посадовими особами для 

здійснення державного нагляду у IV кварталі 2021 

року проведено 1 планову та 1 позапланову перевірку 

суб’єктів ринку телекомунікацій, 1 планову та 15 

позапланових перевірок користувачів 

радіочастотного ресурсу України. За результатами 

моніторингу прийнятих рішень уповноваженими 

НКРЗІ посадовими особами під час реалізації 

контрольно-наглядових функцій у IV кварталі 2021 

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 відповідності 

до резолюції керівника Департаменту – для розгляду 

та опрацювання структурними підрозділами 

Департаменту. 

Всіх уповноважених НКРЗІ посадових осіб 

попереджено про персональну відповідальність за 

порушення законодавства стосовно реалізації 

контрольно-наглядових функцій. 

За результатами проведеного моніторингу 

повідомлено Голову НКРЗІ. 

Виконання – 100% 
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2. Попередження уповноважених НКРЗІ 

посадових осіб про персональну 

відповідальність за порушення законодавства 

стосовно реалізації контрольно-наглядових 

функцій. 

 

 

Щокварталу 

 

 

Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

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 Відповідно до прийнятих НКРЗІ рішень, 

уповноваженими НКРЗІ посадовими особами для 

здійснення державного нагляду у IV кварталі 2021 

року проведено 1 планову та 1 позапланову перевірку 

суб’єктів ринку телекомунікацій, 1 планову та 15 

позапланових перевірок 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 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 
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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. Оформлення результатів 

перевірок є показником, що підлягає оцінці 

відповідно до 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». 

Виконання – 100% 

8. 1. Забезпечення періодичного моніторингу 

прийнятих рішень на предмет виявлення 

особистої заінтересованості у результатах 

розгляду тієї чи іншої справи. 

Щокварталу Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції, 

ДДН 

За результатами заходів державного нагляду, а також 

заходів з виявлення та припинення порушень 

законодавства в галузі зв’язку у IV кварталі 2021 року 

уповноваженими НКРЗІ посадовими особами 

складено 18 протоколів про адміністративне 

правопорушення (5 протоколів за статтею 145 

КУпАП, 1 протокол за статтею 188-7 КУпАП, 

11 протоколів за статтею 146 КУпАП, 1 протокол за 

статтею 148-3 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, 148-3 та 188-7 КУпАП 

уповноваженими посадовими особами НКРЗІ у IV 

кварталі 2021 року винесено 6 постанов (одна 

постанова об’єднана відповідно до двох протоколів 

про адміністративні правопорушення), з них 4 

постанови про накладення адміністративних 

стягнень у вигляді штрафів, 2 постанови про закриття 

справи з оголошенням усного зауваження. 

Протоколи та інші матеріали справ про 

адміністративні правопорушення відповідними 
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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 

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 24.11.2020 №456 (із 

зміною, внесеною рішенням НКРЗІ від 01.06.2021 

№206) «Про затвердження річного плану здійснення 

заходів державного нагляду (контролю) на 2021 рік» 

та від 14.09.2021 №339 «Про затвердження Плану 

перевірок користувачів радіочастотного ресурсу 

України у смугах радіочастот загального 

користування на четвертий квартал 2021 року» у IV 

кварталі 2021 року сплановано проведення 5 

планових перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій 

та 3 планових перевірок користувачів 

радіочастотного ресурсу України. 4 планові 

перевірки суб’єктів ринку телекомунікацій та 2 

планові перевірки користувачів радіочастотного 

ресурсу України не відбулись згідно з вимогами 

пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні 

положення» 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 
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коронавірусної хвороби (COVID-19)», постановою 

Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 №1236 

«Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2». 

За результатами проведеного моніторингу 

повідомлено Голову НКРЗІ. 

Виконання – 100% 


