
Узагальнена інформація за IV квартал 2020 року про виконання заходів, 

визначених Антикорупційною програмою Держенергоефективності на 2019–2020 рр. 

 
Таблиця 1. Виконання заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків 

№ Назва корупційного ризику 

Структура 

відповідальна за 

виконання заходу 

щодо усунення 

Стан усунення 

1 Збір пакету документів необхідних для надання 

адміністративної послуги для проведення державної 

експертизи з енергозбереження вимагає значних 

витрат часу і коштів. Не визначено на законодавчому 

рівні конкретні підстави щодо видачі свідоцтв, 

суб’єкта надання таких адміністративних послуг та 

його повноваження щодо її надання; переліку та 

вимог до документів, необхідних для отримання такої 

послуги, її безоплатність і граничний строк надання; 

перелік підстав для відмови у наданні 

адміністративної послуги. 

Департамент технічного 

регулювання 

енергоефективності 

(Департамент 

регулювання у сфері 

енергоефективності, 

промисловості та 

мереж) 

 

Департамент 

стратегічного розвитку 

Протягом звітного періоду проєкт Закону 

України «Про енергетичну ефективність» 

прийнято не було. 

В разі прийняття зазначеного проєкту 

Закону, буде розроблено постанову 

Кабінету Міністрів України про державну 

експертизу з енергозбереження з метою 

вдосконалення порядку проведення 

експертизи та забезпечення її відповідності 

вимогам законодавства про 

адміністративні послуги. 

 

3 Збір пакету документів необхідних для надання 

адміністративної послуги про належність палива до 

альтернативного, надання свідоцтва про кваліфікацію 

когенераційної установки вимагає значних витрат 

часу і коштів. Не визначено на законодавчому рівні 

конкретні підстави щодо видачі свідоцтв, суб’єкта 

надання таких адміністративних послуг та його 

повноваження щодо її надання; переліку та вимог до 

документів, необхідних для отримання такої послуги, 

її безоплатність і граничний строк надання; перелік 

підстав для відмови у наданні адміністративної 

послуги. 

Департамент 

відновлюваних джерел 

енергії та 

альтернативних видів 

палива 

(Департамент 

відновлюваної 

енергетики) 

 

Департамент 

стратегічного розвитку 

29.08.2019 у зв’язку зі зміною Уряду 

України проєкт Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України у 

зв'язку з прийняттям Закону України «Про 

адміністративні послуги» відкликано з 

Верховної Ради України. Надалі зміни, які 

планувалося внести цим проєктом закону, 

було доопрацьовано та включено до таких 

законопроєктів: 

 «Про внесення змін до Закону 

України «Про комбіноване виробництво 

теплової та електричної енергії 

(когенерацію) та використання скидного 

енергопотенціалу» щодо розвитку 
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високоефективної когенерації». 

 «Про внесення змін до Закону 

України «Про альтернативні види палива» 

у зв’язку з прийняттям Закону України 

«Про адміністративні послуги». 

Станом на 31.12.2020 перший 

законопроєкт зареєстровано в Верховній 

Раді України за № 4527 від 21.12.2020, 

другий законопроєкт разом із аналізом 

регуляторного впливу до нього 

доопрацьовується з урахуванням 

зауважень ДРС. 

 

5 Можливість допущення порушень законодавства у 

сфері запобігання корупції внаслідок його незнання 

або невірного трактування. 

 

Відділ роботи з 

персоналом 

(Управління роботи з 

персоналом) 

 

Головний спеціаліст  з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

(Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції) 

 

Всі держслужбовці Агентства поставили 

підписи в особових справах, що вони 

ознайомлені з вимогами законодавства у 

сфері запобігання корупції, зокрема з 

обмеженнями та заборонами, 

пов‘язаними з прийняттям на державну 

службу та її проходженням. 

 

Головний спеціаліст  з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

(Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції) 

 

Надано інформацію через засови 

електронного зв’язку, роз’яснення та 

консультації працівникам органу щодо 

проблемних тематик у сфері запобігання 

корупції. 
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Таблиця 2. Виконання заходів з навчання та поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування 

№ Заходи Виконавець Примітки 

2 Подання Національному агентству з питань запобігання корупції інформації про 

стан виконання Антикорупційної програми Держенергоефективності на 2019–

2020 роки. 

Погуляйло Є. В. Виконується 

4 Проводити ознайомлення співробітників Держенергоефективності з вимогами 

діючого законодавства України у сфері запобігання та виявлення корупції, 

прийнятими нормативними актами, методологією та роз‘ясненнями 

компетентних органів. 

Погуляйло Є. В. Виконується 

7 3ниження рівня відповідальності особи у зв’язку з 

наступним звільненням або переведення з посади. 

 

Окремі структурні 

підрозділи 

 

Відділ роботи з 

персоналом 

(Управління роботи з 

персоналом) 

 

За інформацією Відділу роботи з 

персоналом та окремих структурних 

підрозділів: У випадку звільнення 

працівників, передбачені заходи щодо 

усунення корупційного ризику 

виконувались в повній мірі. 

9 Недоброчесність посадових осіб, які входять до 

складу тендерного комету. 

Тендерний комітет 

(Департамент 

фінансової діяльності та 

матеріально-технічного 

забезпечення) 

 

Головний спеціаліст  з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

(Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції) 

Держенергоефективності протягом 

звітного року не проводило державні 

закупівлі, які регулюються Законом 

України «Про публічні закупівлі». 
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5 Надавати іншим структурним підрозділам Держенергоефективності та окремим 

співробітникам роз‘яснення, методичну та консультаційну допомогу з питань 

застосування нормативних актів з питань етичної поведінки, правил 

внутрішнього службового розпорядку, запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів, інших положень антикорупційного законодавства. 

Погуляйло Є. В. Виконується 

7 Додаткове ознайомлення працівників Держенергоефективності з положеннями 

Закону України «Про запобігання корупції» щодо корупційних та пов’язаних з 

корупцією правопорушень, пов’язаних з недотриманням встановлених 

законодавством обмежень, а саме: 

- обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 

становища; 

- обмеження щодо одержання подарунків або неправомірної вигоди; 

- обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; 

- обмеження спільної роботи близьких осіб. 

Погуляйло Є. В. 

 

Шевченко О. О. 

Виконано 

9 Попередження осіб, які претендують на заняття посад державних службовців, 

про обмеження встановлені Законами України «Про запобігання корупції», «Про 

державну службу». 

Погуляйло Є. В. 

 

Шевченко О. О. 

Виконується 

10 З метою підвищення кваліфікації та професійного рівня у сфері запобігання та 

виявлення корупції взяти участь у семінарах, тренінгах та інших навчальних 

заходах. 

Погуляйло Є. В. 

 

Шевченко О.О. 

Виконується 

11 Забезпечити обліку державних службовців, звільнених у зв’язку з притягненням 

до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення . 

Погуляйло Є. В. 

 

Наразі таких 

звільнень не було 

12 Наповнення відповідними матеріалами сайту Держенергоефективності з метою 

проведення роз’яснювальної роботи, направленої на реалізацію державної 

антикорупційної політики для забезпечення прозорості роботи Агентства. 

Заїка Т. М. 

Погуляйло Є. В. 

 

Виконується 

 

Секретар Комісії з оцінки 

корупційних ризиків у Держенергоефективності        Антон КІКАВЕЦЬ 


