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Шановний Денисе Анатолійовичу! 

 

Відповідно до п. 1 Положення про Державну регуляторну службу України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2014 № 724                 

(зі змінами) (далі – Положення), Державна регуляторна служба України (далі – 

ДРС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується 

і координується Кабінетом Міністрів України і який реалізує державну 

регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері 

господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності. 

При цьому згідно з п. 12 Положення ДРС очолює Голова, який 

призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України 

відповідно до законодавства про державну службу. 

З урахуванням зазначеного Національне агентство з питань запобігання 

корупції повідомляє, що відповідно до ст. 511 Закону України «Про запобігання 

корупції» провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2019 рік, 

поданої Кучером О.В., Головою Державної регуляторної служби України. 
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За результатами повної перевірки у діях Кучера О.В. встановлено ознаки 

правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1726 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

У зв’язку із зазначеним Національне агентство листами від 26.07.2021  

№ 45-01/56095/21, від 28.08.2021 № 45-01/64494-21, від 14.09.2021  

№ 45-01/68534-21 та від 22.09.2021 № 433-01/70745-21 неодноразово 

запрошувало Кучера О.В. до Національного агентства для надання пояснень та, 

у разі наявності підстав, складення протоколу про адміністративне 

правопорушення, пов’язане з корупцією. 

Однак вказана посадова особа через персональний електронний кабінет 

повідомляла про неможливість прибуття до Національного агентства. 

Національне агентство вчергове запросило Кучера О.В. прибути 08.10.2021 

з 10 год 00 хв до 13 год 00 хвилин. 

Враховуючи зазначене, просимо сприяти прибуттю Кучера О.В. до 

Національного агентства на вказану дату. 

 

Додатки: копії листів Національного агентства з питань запобігання корупції                 

на 8 арк. в 1 прим. 

 

З повагою  

 

Голова Національного агентства  

з питань запобігання корупції                                                  Олександр НОВІКОВ 


