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ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ 
(Держенергоефективності)

НАКАЗ

'*28.09.20їг? к и їв  « №  2 $  ____________________________

Про внесення змін до антикорупційної програми, 
затвердженої наказом Держенергоефективності 
від 22.05.2018 № 7

У зв’язку з рішенням Національного агентства з питань запобігання 
корупції від 31 серпня 2018 року № 1901 «Про погодження антикорупційної 
програми Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження 
України на 2018 рік» та відповідно до протоколу Комісії з оцінки корупційних 
ризиків Держенергоефективності від 19 вересня 2018 року № 9

НАКАЗУЮ:

1. Виключити з розділу 3 «Навчання та заходи з поширення інформації 
щодо програм антикорупційного спрямування» антикорупційної програми 
Держенергоефективності п. 4 та п. 6.

2. Розділ 4 антикорупційної програми Держенергоефективності викласти 
в наступній редакції:

«Моніторинг та оцінку виконання антикорупційної програми здійснює 
Комісія з оцінки корупційних ризиків у Державному агентстві з 
енергоефективності та енергозбереження України (далі -  Комісія) утворена 
наказом Голови Держенергоефективності від 25 січня 2017 року № 1.

Керівники структурних підрозділів Держенергоефективності у межах 
компетенції щоквартально до 15 числа місяця наступного за звітним кварталом 
надають секретарю Комісії інформацію про стан виконання заходів визначених 
антикорупційною програмою.

Секретар Комісії за результатами аналізу звітності подає узагальнену 
інформацію на засідання Комісії, що проходить не рідше ніж один раз на 
квартал.

Комісія на своїх засіданнях проводить моніторинг виконання 
антикорупційної програми, під час якого здійснює оцінку її ефективності за 
критеріями: своєчасності виконання, повноти реалізації, оцінки стану
досягнення мети (індикаторів виконання).

. Для здійснення відповідних заходів'Комісія має право одержувати від 
.;Ьтщ ктщ |ргжпідрозділів Держенергоефективності інформацію, залучати в



установленому порядку працівників структурних підрозділів Агентства, які не 
входять до її складу.

У разі встановлення невиконання або не належного виконання 
антикорупційної програми Голова Комісії інформує про такі факти Голову 
Держенергоефективності для вжиття заходів реагування, в тому числі 
дисциплінарного впливу.

Антикорупційна програма переглядається комісією в таких випадках: за 
результатами проведеного моніторингу та оцінки її виконання, внесення змін 
до законодавства, а також протягом 30-ти календарних днів після затвердження 
антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми на 2018-2020 
роки.

Рішення про внесення змін до антикорупційної програми, за результатами 
її перегляду, приймає Голова Держенергоефективності.»

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова


