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Про розгляд звернення

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне
агентство) у межах повноважень розглянуло Ваші звернення від 10.09.2020 та
15.09.2020 про можливі протиправні дії т.в.о. президента Державного
підприємства «Національна атомна енергетична компанія «Енергоатом»
(далі – ДП «НАЕК «Енергоатом») Котіна П.Б., зокрема щодо зазначення
ним у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функції держави
або місцевого самоврядування (далі – декларація), недостовірних відомостей.
Відповідно до ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції»
(далі – Закон) Національне агентство визначає порядок відбору декларацій
для проведення обов’язкової повної перевірки та черговість такої перевірки
на підставі оцінки ризиків.
Зазначений порядок затверджений наказом Національного агентства
від 05.05.2020 № 172/20, згідно з п. 3 якого повна перевірка декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
може бути розпочата за умови відображення недостовірних відомостей,
які можуть бути перевірені та відрізняються від достовірних на суму,
яка дорівнює або перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб,
встановлених на день подання декларації.
За результатами попереднього вивчення наданої інформації, а також
відомостей, які містяться в державних реєстрах, доступ до яких надано
Національному агентству, не виявлено розбіжностей між відомостями
у декларації, поданої Котіним П.Б., на вищевказаний розмір.

2

$`0@B@0|YXYRRu¢¤¡¤¡¤¡®¡°

Згідно з визначенням терміну «члени сім’ї», що міститься в статті 1 Закону,
та приміткою до статті 46 Закону членами сім’ї суб’єкта декларування
вважаються: особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом декларування
(чоловік/дружина) станом на останній день звітного періоду, – незалежно
від спільного проживання із суб’єктом декларування упродовж звітного періоду;
діти суб’єкта декларування до досягнення ними повноліття, незалежно
від їх спільного проживання із суб’єктом декларування упродовж звітного
періоду. Відповідно до даних, які містяться в Державному реєстрі актів
цивільного стану громадян Котін П.Б. у 2019 році розірвав шлюб з Котіною Р.М.
та зареєстрував шлюб з Котіною Н.М., яку і вказав у своїй декларації.
Разом з тим зазначаємо, що за інформацією щодо наявності господарських
правовідносин між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПП «Інкла-Київ»,
в якому керівником є син Котіна П.Б., відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 11 Закону
Національним агентством проводиться моніторинг та контроль за виконанням
Котіним П.Б. актів законодавства з питань запобігання та врегулювання
потенційного конфлікту інтересів, за ознаками можливого порушення останнім
вимог ст. 28 Закону та відповідно вчинення ним адміністративних
правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ст. 172 7 Кодексу України
про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП).
Водночас відповідно до ст. 255 КУпАП посадові особи Національного
агентства складають протоколи про адміністративні правопорушення,
передбачені ст. 1727 КУпАП, в частині правопорушень, вчинених службовими
особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище,
посади яких визначені у примітці до ст. 50 Закону.
У всіх інших випадках протоколи про адміністративні правопорушення
складають уповноважені на те посадові особи Національної поліції України.
Згідно з приміткою до ст. 50 Закону т.в.о. президента ДП «НАЕК
«Енергоатом» не є службовою особою, що займає відповідальне чи особливо
відповідальне становище.
У зв’язку з цим розгляд питання щодо можливого вчинення Котіним П.Б.
адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених
ст. 1727 КУпАП, належить до компетенції Національної поліції України.
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