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Антикоругіційна програма
Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України
на 2017 рік

1. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та
протидії корупції у сфері державного експортного контролю, заходи з їх
реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та держ авної
антикорупційної програми.
М етою Програми є створення ефективної системи запобігання, виявлення та
протидії корупції в Держенергоефективності на основі нових засад формування та
реалізації антикорупційної політики.
Для досягнення мети Програми та забезпечення виконання на постійній
основі антикорупційних механізмів необхідно:
здійснити аналіз даних про корупційні ризики в Держенергоефективності,
чинники, які їх обумовлюю ть, забезпечити постійний моніторинг виконання
Агентством функцій та завдань з метою виявлення та усунення умов, що сприяють
вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень;
зменшити
вплив
корупціогенних
ризиків
на
діяльність
Держенергоефективності, посилити роль у цьому процесі громадського контролю;
створити ефективні механізми запобігання корупції, конфлікту інтересів,
порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечити контроль за дотриманням
правил щодо доброчесності посадовими особами Держенергоефективності;
забезпечити здійснення фінансового контролю шляхом декларування майна,
доходів, витрат посадовими та службовими особами Держенергоефективності;
забезпечити
дієвий
контроль
за дотриманням
службовцями
Держенергоефективності обмежень, передбачених Законом України «Про
запобігання корупції»;
створити належні умови для отримання інформації від викривачів про
корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, а також систему їх захисту та
збереження конфіденційності даних;
впровадити
ефективний
моніторинг та
координацію
реалізації
антикорупційної
програми
із
залученням представників
громадянського
суспільства.
Крім того, у ході аналізу Держ авної програми щодо реалізації засад
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на
2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
29.04.2015р. № 265, та Плану заходів Д ерж енергоефективності
з виконання

Державної програми щодо реалізації засад державної антикоруп ці йної політики в
Україні (А нтикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженого наказом
Агентства від 16.09.2015р. № 107, встановлено, що більшість запланованих заходів,
співвиконавцем яких є Держенергоефективності, на даний час виконано.
План заходів Держенергоеф ективності з виконання Д ерж авної програми
щодо реалізації засад держ авної антикорупційної політики в Україні
(А нтикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки.
Н айменування
завдання

Н айм енування
заходу

Н айменування заходу
Д ерж енергоеф ективності

Строк
виконання

Відповідальні
за
виконання

Згідно з постановою К абінету М іністрів
У країни від.29.04.2015 № 265
І. Ф орм ування та реалізація держ авн ої ан ти к оруп ц ій н ої політики
1

І.С творен.ня
інституціонально
го механізму
формування та
моніторингу
реалізації
держ авної
антикорупційної
політики, зокрема
започаткування
роботи
Н аціонального
агентства з
питань
запобігання
корупції (далі А гентство),
сприяння
активній
діяльності
Н аціональної
ради з питань
антикорупційної
політики

2 ) забезпечення
реалізації
А гентством усього
ком плексу функцій у
сфері держ авної
антикорупційної
політики :
б ) підвищ ення
еф ективності роботи
уповноваж ених
підрозділів
(уповноваж ених
осіб) з питань
запобігання та
виявлення корупції,
зокрем а: проведення
аналізу роботи
уповноваж ених
підрозділів
(уповноваж ених
осіб) та на його
снові:
забезпечення
проведення тренінгів
для працівників
уповноваж ених
підрозділів
(уповноваж ених
осіб) не рідш е ніж
двічі на рік.

а) надання інф ормації
А гентству щ одо діяльності
Головію го спеціаліста з
питань запобігання та
виявлення корупції;
б) участь у тренінгах.
семінарах, робочих нарадах
для працівників
уповноваж ених підрозділів
(уповноваж ених осіб) з питань
запобігання корупції ( далі
уповноваж ений підрозділ)

II. Запобігання к орупції
С творення доброч есн ої п ублічн ої служби

червень
2016 р.
В ІД П О В ІД Н О

до строків.
визначених
А гентством

Головний
спеціаліст з
питань
запобігання та
виявлення
корупції

2

3

5 ) забезпечення на
основі результатів
аналізу корупційних
ризиків проведення
м оніторингу
дотрим ання
законодавства щ одо
конф лікту інтересів
та притягнення до
відповідальності
осіб, винних у його
поруш енні, а також
відш кодування
ш коди, заподіяної
ріш еннями
прийнятим и в
ум овах конфлікту
інтересів, або діями,
вчиненим и в таких
ум овах
3 ) забезпечення
м ож ливості для
внесення
повідом лень про
ко р у п ц ію ,зо кр ем а
через спеціальні
телеф онні лінії,
офіційні веб-сайти,
засоби електронного
зв ’язку

8.Створення
еф ективної
системи
виявлення,запобіг
ання та
врегулю вання
конфлікту
інтересів

12. Створення
механізму захисту
осіб, які надаю ть
допом огу в
запобіганні і
протидії корупції
(викривач)

а) виявлення корупційних
ризиків в діяльності
працівників
Д ерж енергоеф екти вності;

2016-2017
роки

б) Д ерж енергоеф ективності в
межах компетенції
підготувати А гентству
відповідну інформацію

2016-2017
роки

Створення умов для внесення
повідомлень працівниками
Д ерж енергоеф ективності про
поруш ення вимог Закону
У країни «Про запобігання
корупції» інш ою особою ,
зокрема через спеціальні
телефонні лінії, офіційні вебсайти, засоби електронного
зв'язку

січень
2016 р.

Головний
спеціаліст з
питань
запобігання та
виявлення
корупції

Головний
спеціаліст з
питань
запобігання та
виявлення
корупції
Відділ
популяризації
та зв ’язків з
громадськістю

Запобіг ання коруп ції в діяльності органів ви к он ав чої влади
4

5

14. Впровадження
системного підходу
до запобігання
корупції в органах
виконавчої влади та
органах місцевого
самоврядування на
основі результатів
аналізу
корупційних
ризиків

16. Посилення
спроможності
протидіяти
корупції
протидіяти
корупції на
держ авних
підприємствах, у
господарських
товариствах ( у
яких держ авна

1) запровадж ення
виконання
антикорупційних
програм в органах
виконавчої влади
відповідно до
Закону України
«П ро запобігання
корупції»
б )заб езп еч ен н я
затвердж ення
антикорупційних
програм у
центральних та
м ісцевих органах
виконавчої влади
1 ) забезпечення:
а) затвердж ення
виконання
антикорупційних
програм та
призначення
уповноваж ених
осіб на держ авних
підприєм ствах, у
господарських
товариствах( у

П ідготовка, затвердж ення та
виконання антикорупційної
програми
Де рже н ер гоефе кти в ності

що року
до 1
березня

Головний
спеціаліст
питань
запобігання
виявлення
корупції
Керівники
структурних
підрозділів

а) визначення переліку
д ерж авних підприємств,
установ, організацій, що
належать до сф ери управління
Д ерж енергоеф ективності
господарських товариств,
щ одо яких
Д ерж енергоеф ективності
здійсню є управління
корпоративними правами
держ ави, яким необхідно

до 1
вересня
2015 року

з
та

частка перевищ ує
50 відсотків)

яких держ авна
частка перевищ ує
50 відсотків)

розробити та запровадити
антикорупційну програму;
б) визначення відповідальної
особи держ авного
підприємства,установи.
організації, що належать до
сф ери управління
Д ерж енергоеф ективності
господарських товариств,
щ одо яких
Д ерж е н ер гоефе кти в ності
здійсню є управління
корпоративними правами
держ ави, за розробку
антикорупційної програми;

до 15
вересня
2015 року

в) розробка та затвердж ення
антикорупційної програми
держ авного підприємства.
установи, організації, що
належать до сфери управління
Д ерж енергоеф ективності
господарських товариств.
щ одо яких
Д ерж енергоеф ективності
здійсню є управління
корпоративними правами
держ ави;

щ ороку
15
березня

г) подання інф орм ації
Д ерж енергоеф ективності про
затвердження програми
держ авного підприємства,
установи, організації, що
належать до сфери управління
Д ерж енергоеф ективності
господарських товариств.
щ одо яких
Д ерж енергоеф ективності
здійсню є управління
корпоративними правами
держ ави;

Протягом
10
календар
них днів
після
затвердж е
ння
антикору
пційної
програми

д) узагальнення інф ормації
щ одо виконання держ авним и
підприємствами, установами,
організаціями, що належать
до сфери управління
Д ерж енергоеф ективності
господарськими
товариствам и, щ одо яких
Д ерж енергоеф ективності
здійсню є управління
корпоративн и м и п равам и
де ржа ви ,анти кору п ц ій н ої
програми

щороку
до 20
січня

2. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держенергоефективності,
причини, що їх породж ую ть, та умови, що їм сприяють. Заходи щодо

усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх
виконання, строки та необхідні ресурси.
Відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про запобігання
корупції», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в
Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», рішення Національного
агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016р. за № 126, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 28.12.2016р. за № 1718/29848.
Для здійснення оцінки корупційних ризиків в Агентстві за наказом Голови
від 25.01.2017 №1 створена постійно діюча Комісія з оцінки корупційних ризиків
(далі-Комісія), до складу якої включені працівники структурних підрозділів
Держенергоефективності, які володіють відповідними навичками та знаннями, з
досвідом роботи в Агентстві не менше одного року.
Для визначення чинників та загроз корупційних ризиків Комісія здійснювала
аналіз нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, які
регламентують відповідні функції та процеси в Д ерж енергоефективності, характер
та обсяг повноважень посадових осіб Агентства, що передбачало вивчення
посадових інструкцій таких осіб, а також їх співставлення з реальним обсягом
компетенції та здійсню ваною діяльністю.
Результати аналізу вказаних о б ‘єктів дослідж ення та оцінки корупційних
ризиків у діяльності Держенергоефективності викладені у звіті ідентифікованих
корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків
корупційного правопоруш ення чи правопорушення, пов‘язаного з корупцією, а
також у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення
(додаються).
3. Навчання
та
заходи
з поширення
аитикорупцінного спрямування
№
п/п
1

2

3

інформ ації

Заходи
Довести до працівників Держенергоефективності
етичні стандарти поведінки службовців відповідно
до положень Законів України «Про державну
службу» та «Про запобігання корупції».
Проводити
ознайомлення
співробітників
Д ерж енергоефективності
з
вимогами
дію чого
законодавства України у сфері запобігання та
виявлення
корупції,
знову
прийнятими
нормативними
актами,
методологією
та
роз'ясненням и компетентних органів.
Надавати
іншим
структурним
підрозділам
Д ерж енергоефективності та окремим співробітникам
роз‘яснення, методичну та консультаційну допомогу
з питань застосування нормативних актів з питань
етичної поведінки, запобігання та врегулювання
конфлікту
інтересів,
інших
положень

щодо

Дата виконання
та виконавець
Л ипень 2017р.
Ш евченко О.О.
П огуляйло Є. В.
Протягом 2017р.
Погуляйло Є.В.

Протягом 2017р.
Погуляйло Є.В.

програм

Примітки

4

5

6

7

антикорупційного законодавства.
Провести
ознайомлення
працівників
Д ерж енергоефективності
з
методичними
рекомендаціями щодо запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів. Довести до службовців про
обов'язковість повідомлення уповноваженій особі 3
питань запобігання корупції та Голові Агентства
щодо виявлених ознак потенційного або реального
конфлікту інтересів, можливих передумов вчинення
корупційного
чи
пов'язаного
з
корупцією
правопоруш ення.
3 метою підвищ ення кваліфікації та професійного
рівня у сфері запобігання та виявлення корупції
взяти участь у семінарах, тренінгах та інших
навчальних заходах.
Оприлю днити
антикорупційну
програму
Держ енергоефективності на офіційному веб-сайті
Агентства
з метою пош ирення інформації щодо
заходів з запобігання корупції. їх обговорення та
отримання мож ливих пропозицій і доповнень.
Ознайомити працівників Держенергоефективності з
положеннями Закону України «Про запобігання
корупції» щодо корупційних та пов'язаних з
корупцією
правопоруш ень.
пов'язаних
з
недотриманням
встановлених
законодавством
обмежень, а саме:
- обмеження
щодо використання службових
повноважень чи свого становищ а;
- обмеження щодо одержання подарунків або
неправомірної вигоди;
- обмеження щодо сумісництва та суміщ ення з
іншими видами діяльності;
- обмеження спільної роботи близьких осіб.

Серпень
вересень 2017р.
П огуляйло Є.В

Протягом 2017р.
Погуляйло Є.В

Після
погодження в
НАЗК
Заїка Т.М.
Погуляйло Є.В
Ж овтень 2017р.
Погуляйло Є.В

Передбачений перелік заходів з навчання та пош ирення інформації щодо
запобігання та виявлення корупційних та пов'язани х з корупцією правопорушень
не є вичерпним та буде доповню ватися протягом року за результатами моніторингу
виконання антикорупційної програми Держ енергоефективності, аналізу нових
тенденцій та змін чинного антикорупційного законодавства.
4. Процедури щодо моніторингу,
перегляду програм

оцінки

виконання

та

періодичного

Протягом року Комісією з оцінки корупційних ризиків буде здійснюватись
постійний контроль за виконанням та аналіз результатів реалізації запланованих
заходів,
а також ідентифікація та оцінка корупційних ризиків у діяльності
Держенергоефективності.

Для здійснення вказаного моніторингу члени Комісії користуються правами,
передбаченими П олож енням про Комісію з оцінки корупційних ризиків,
затвердженим наказам Держенергоефективності від 25.01.2017р. за № 1.
Результати моніторингу за доцільністю будуть розглядатися на засіданні
Комісії. Знову виявлені, ідентифіковані та оцінені корупційні ризики, а також
заходи щодо їх усунення за рішенням Комісії будуть долучені окремим
документом до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків та враховуватися
у ході реалізації антикорупційної програми.
5. Інші, спрямовані на запобігання корупційним та пов‘язаним з корупцією
правопоруш енням, заходи
У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або
пов‘язаних з корупцією правопоруш ень посадовими чи службовими особами
Держенергоефективності, проводити перевірки отриманої інформації, приймати
рішення щодо наявності підстав для притягнення їх до
дисциплінарної
відповідальності, інформувати в установленому порядку про такі факти спеціально
уповноважених с у б ‘єктів у сфері протидії корупції відповідно до їх компетенції.

Д о д а т о к : 1. Звіт про оцінку корупційних ризиків в Д ержавному агентстві з
енергоефективності та енергозбереження України на 18
аркушах.

Головний спеціаліст з питань
запобігання та виявлення корупції

