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М арчук Антон

Шановний Антоне!

На ваш інформаційний запит щодо Антикорупційної програми на 2018 рік 
Держенергоефективності повідомляє наступне.

Штатна численність співробітників Держенергоефективності складає 222 
особи.

Наказом Голови Держенергоефективності від 25.01.2017 № 1 утворена 
постійно діюча Комісії по оцінці корупційних ризиків Агентства, до якої входять 
фахівці Держенергоефективності з досвідом роботи в Агентстві (додається).

Комісія по оцінці корупційних ризиків Агентства проводить свою роботу 
згідно з Методичними рекомендаціями НАЗК, методологією оцінювання 
корупційних ризиків у діяльності органів влади, затверджених Рішенням НАЗК 
від 02.12.2016 № 126, яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 
28.12.2016 за № 1718/29848; Порядком підготовки, подання антикорупційних 
програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції 
та здійснення їх погодження, затвердженим Рішенням НАЗК від 08.12.2017 
№ 1379, яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за 
№ 87/31539.

Відповідно до положень Порядку проведення консультацій з громадськістю 
з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996, в приміщенні
Держенергоефективності (пров. Музейний, 12, м. Київ 01001) 17 травня 2018 року 
відбулося публічне громадське обговорення Антикорупційної програми 
Держенергоефективності на 2018 рік шляхом проведення публічного заходу — 
Круглого столу.

Про проведення вказаного заходу 11.05.2018 було розміщено повідомлення 
на офіційному веб-сайті Держенергоефективності, в якому були зазначені 
питання, які винесені для обговорення, місце та час проведення, порядок 
реєстрації учасників, номер телефону для консультацій та відповідальну особу за 
організацію проведення заходу.

Представники громадськості не виявили бажання взяти участь у проведенні 
публічного заходу -  Круглого столу.
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ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 
ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ 

( Д е р ж е н е р г о е ф е к т и в н о с т і )

НАКАЗ
№>

Київ
Про утворення Комісії 
з оцінки корупційнш ризиків 
та затвердження її Положення

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про 
засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 
2014-2017 роки» та Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів 
влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 
від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 
грудня 2016 року за № 1718/29848

НАКАЗУЮ:

1. Утворити Комісію з оцінки корупційних ризиків у Державному агентстві з 
енергоефективності та енергозбереження України у складі, що додається;

2. Затвердити Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у 
Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України (далі -  
Комісія), що додається.

у термін до 16 лютого 2017 року провести оцінку корупційних ризиків у 
Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України згідно із 
визначеним переліком функцій і процедур та їх закріпленням за структурними 
підрозділами Агентства відповідно до Методології;

у термін до 24 лютого 2017 року підготувати звіт за результатами оцінки 
корупційних ризиків у Державному агентстві з енергоефективності та 
енергозбереження України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

3. Комісії:

Г олова С. Савчук

мі Держенергоефективності 
= №1-17 от 25.01.2017....
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Погуляйло Євген 
Владиславович

Ладецький Павло 
Михайлович

Кривша Юлія 
Борисівна

Члени Комісії:
Льовіна Юлія 
Олександрівна

Ільясов Валерій 
Абдрашитович

Темченко Оксана 
Володимирівна

Глінщикова Тетяна 
Олександрівна

Гавриш Ганна 
Валентинівна

Шиян Олексій 
Анатолійович

Риндич Сергій 
Васильович

Воробей Олена 
Валентинівна

Додаток до наказу Держенергоефективності 
В1Д с О 1 ' < ____  2017 року № */

СКЛАД
Комісії з оцінки корупційних ризиків 

У Держенергоефективності

к о о у п н ?  СгПпЄЦІаЛІ' Т 3 Пи.тань запобігання та виявлення корупції -  голова Комісії;

начальник Управління енергетичного менеджменту та 
стандартизації Департаменту технічного регулювання 
енергоефективності-заступник голови Комісії;

головний спеціаліст відділу співпраці з регіонами Управління 
заміщення традиційних видів палива-секретар Комісії.

начальник Управління комунікації та зв'язків з 
громадськістю;

'  Г п Г ИК ВІДЧІЛУ К00рдинації науково-технічної ДІЯЛЬНОСТІ 
Департаменту відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива;

.  начальник відділу бухгалтерского обліку та звітності 

з в Д н о с ™  ФшаНСуВаННЯ’ бухгалтерського обліку та

- заступник начальника Управління-начальник відділу 
тарифних методів стимулювання Управління технічного 
регулювання та стимулювання Департаменту т е х н іГ іо  
регулювання енергоефективності;

’ Г : НИЙ ШЄЦл‘аліст ВІДДІЛУ нормативно-технічного 
забезпечення Управління державної експертизи
Департаменту технічного регулювання енергоефективності;

■ ! Г ПНИКа Начальника П равління -  начальник відділу
п ш геш  Г ™ ™ ЄМЄНтації вимог ЄС Управління державних 
програм та імплементації вимог ЄС Департаменту 
стратегічного розвитку;

головний спеціаліст Сектору внутрішнього аудиту; 

головний спеціаліст Відділу роботи з персоналом;



В о л о д т о и м в т  “ ' ГТ ВНИЙ стщіаліст - юрисконсульт відділу правового
Володимирович забезпечення Юридичного управління;

В?к™Ы™яЮ" Л " гол° вний спеціалістСектору контролю виконавської
шкторівна лисішштнидисципліни.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держенергоефективності
від , 04. і 2017 року №

ПОЛОЖЕННЯ 
Про Комісію з оцінки корупційних ризиків

у Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження
України

1. Це Положення визначає порядок провадження діяльності Комісії з 
оцінки корупційних ризиків у Держенергоефективності (далі -  Комісія).

2. Комісія є постійно діючим колегіальним органом, який провадить свою 
діяльність на громадських засадах.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом 
України «Про запобігання корупції», Методологією оцінювання корупційних 
ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного 
агентства з питань запобігання корупції, цим Положенням та іншими 
нормативно-правовими актами.

4. Основним завданням Комісії є проведення оцінки корупційних ризиків 
у рамках підготовки антикорупційної програми Держенергоефективності або 
під час її періодичного перегляду.

6. До складу Комісії включаються працівники структурних підрозділів 
Держенергоефективності, які володіють знаннями про особливості 
організаційно-управлінської діяльності в сфері Держенергоефективності, за 
пропозиціями їх керівників, представники громадськості та експерти (за 
згодою).

7. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та не 
менше восьми членів.

8. Склад Комісії затверджується наказом Держенергоефективності та 
формується за поданням головного спеціаліста з питань запобігання корупції 
в Агентстві.

9. Голова Комісії організовує її роботу і відповідає за виконання 
покладених на Комісію завдань та функцій, головує на її засіданнях та 
визначає коло питань, що підлягають розгляду.

Регламент роботи Комісії схвалюється на її засіданні.

10.Процес оцінки корупційних ризиків органу влади складається з таких 
основних етапів:

організаційно-підготовчі заходи;
ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків;



оцінка корупційних ризиків; складання звіту за результатами оцінки 
корупційних ризиків. р .улыахами оцінки

11 .Комісія відповідно до об’єктів оцінки корупційних ризиків складає 
робочим план оцшки корупційних ризиків, який затверджується її головою У 
робочому плані відображається інформація про:

об’єкти оцінки корупційних ризиків;

джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків; 
методи та способи оцінки корупційних ризиків;

кожні6; о " ДШ,ЬНИХ ”  пр0ведення °«інки корупційних ризиків по

строки проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об’єкту.

Р"  план 33 необхідності може корегуватися комісією на різних 
етапах здійснення оцінки корупційних ризиків.

12. Комісія для здійснення своїх повноважень має право:

^ 1 0ДЄРЖУЛ И За письмовим запитом за підписом голови Комісії від 
посадових осіб Агентства інформацію, документи і матеріали, необхідні для
виконання покладених на Комісію завдань;

2) залучати в установленому порядку для участі у вивченні окремих 
питань фахівців, експертів, зокрема міжнародних, а також інших працівників 
Агентства (за погодженням з їх керівниками);

3) користуватися в установленому порядку відповідними 
інформаційними базами даних Агентства та іншими технічними засобами;

Пол1женняТВаТИ ІНШІ 3аХ°ДИ ДЛЯ РЄШІІЗаЦІЇ повноваже*ь, визначених цим

13. Члени Комісії мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами, що належать до повноважень Комісії;
2) висловлювати свою позицію під час засідання Комісії та брати участь V 

прийнятті рішень шляхом голосування;

3) ініціювати в разі потреби скликання засідання Комісії;

„1„2)ЗД1Й“ И -‘И™ ■ повноважен™, які пов’язані із забезпеченням 
діяльності Комісії, відповідно до цього Положення.

14. Члени Комісії зобов’язані:
1) брати участь у засіданнях Комісії;

ріше2н ь К ш ™ Г ТИСЯ ВИМ°Г ЦЬ0Г° П°Л0ЖЄННЯ та забезпечувати виконання

3) бути неупередженими та об’єктивними;



4) не допускати розголошення конфіденційної інформації, що стала їм 
відома у зв язку з виконанням своїх функцій;

5) не допускати конфлікту інтересів;
6) сумлінно виконувати свої обов’язки;
7) дотримуватися високої культури спілкування.

15. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання Засідання 
Комісії вважається правоможним, якщо в ньому бере участь не менше двох 
третин від загального складу Комісії. Д

16. Засідання Комісії обов’язково проводяться перед підготовкою або 
ереглядом антикорупщйної програми Агентства. Засідання Комісії

проводяться за ініціативою голови Комісії.

17. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю 
голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

18. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується 
присутніми на засіданні членами Комісії не пізніше ніж протягом трьох 
робочих днів після проведення засідання і зберігається в уповноваженому 
підрозділі з питань запобігання корупції в Агентстві.

19. За результатами оцінки корупційних ризиків у Агентстві Комісія 
отує звіт, якии затверджується Головою та включається до антикорупційної

програми Держенергоефективності на відповідний період


