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IIJIAH 3aXOJJ;iB roJIOBHoro cneQiaJiiCTa 3 nuTaHb 3ano6iraHHH Ta 

3ATBEP ,L(JKYIO 
roJIOBa ,L(ep:tKaBHOrO areHTCTBa 

3 eueproe~JleKTHBHOCTi Ta 
~~YKpai'uu 

- , , ,g, BaJiepiii: I>E3YC 
v~, , ~_2C~4oKy 

BHHBJICHHH KopynQii' ,L(ep:m:aBuoro areHTCTBa 3 eueproe~JleKTHBHOCTi Ta euepr036epe:m:euuH YKpai'uu ua 2023 piK 

QqiKyBauuuu pe3yJibTaT Bi;:J:MiTKa npo BHKouauuSJ ! 

l_~~_l~~~----------------------JL~~~~~~~~~~~::~~::~~~~~~:(:i:H~~H~K~a~T~O~pB~H~K~O~H~a~H~HiH~)~;:~~----~~~~~~==: 
.N'!! 
3/n 

Bi~DOBi;:J:aJibHi 3a BHKOHaHHH 
Ha3Ba 
3axo~y 

CTpOK 
BHKOHaHHH 

I. Opranhau;iuui 3axo~u, y T. q. 3 ou;inKu Kopynu;iuuux pu3nKiB Ta ni;:J:roTOBKH auTnKopynu;iuuoi' nporpaMu 

1 

Ili):(fOTOBKa 8HTHKOpynu.ii1Hoi" 

nporpaMH )J,ep)f(eueproe<j.>eKTHBHOCTi 
(3MiH no He"!) no):(aHIDI "ii Ha 

noro):()f(eHH51 no HaQioHaJibHoro 

areHTCTBa 3 nHTaHb 3ano6iraHH51 

Kopynu.i·J· (naJii - Hau.iouaJibHe 

areHTCTBO 

):\0 30 KBiTH51 Po6oya rpyna 

OU.IHIOB8HH51 
p11311KIB 

3 mnailb 
KopynQiHHHX 

y )J,ep)f(eHeproe<j.>eKTHBHOCTi, 

fOJlOBHHH ClleU.iaJiiCT 3 nHTaHb 

3ano6iraHH51 Ta BH51BJ1eHH51 

Kopynu.ii" 

BHAaHo uaKaJ npo 3aTsepA)f(eHH51 

aHTHKopynu.ii1Hoi· nporpaMH 

(3MiH ):10 Hei"). OporpaMa (3MiHH 

AO uei) uanpasneuo ua 

norO):()f(eHH51 AO Hau.ioHaJibHoro 

areHTCTBa CBO€Y8CHO 



 
  

2 

Проведення моніторингу та оцінки 

стану виконання антикорупційної 

програми 

Держенергоефективності, подання 

узагальненої інформації Голові  

Держенергоефективності. 

у строки, 

визначені 

антикорупці

йною 

програмою   
з 

урахуванням  

введення 

воєнного 

стану в 

Україні 

Комісія з оцінки корупційних 

ризиків та моніторингу 

антикорупційної програми. 

Головний спеціаліст  з питань 

запобігання та виявлення 

корупції. 

Проведено засідання  Комісії з 

оцінки корупційних ризиків та 

моніторингу антикорупційної 

програми. 

Складено звіти про проведення 

моніторингу та оцінку 

ефективності виконання 

антикорупційної програми. 

Доповідна Голові 

Держенергоефективності. 

 

3 

Підготовка та подання до  

Національного агентства з питань 

запобігання корупції (далі - 

Національне агентство) інформації 

щодо  щодо виконання заходів, 

передбачених антикорупційною 

програмою  

Держенергоефективності. 

що півроку                    

до 10 лютого 

та до 10 

серпня  з 

урахуванням  

введення 

воєнного 

стану в 

Україні 

Головний спеціаліст  з питань 

запобігання та виявлення 

корупції.  

Інформацію до Національного 

агентства подано своєчасно та 

в повному обсязі. 

 

4 

Підготовка та подання до 

Національного агентства 

інформації, необхідної для 

підготовки проекту щорічної 

національної доповіді щодо 

реалізації засад антикорупційної 

політики  

Що року                            

до 15 люто  з 

урахуванням  

введенням 

воєнного 

стану в 

Україні 

Головний спеціаліст  з питань 

запобігання та виявлення 

корупції. 

Інформацію до Національного 

агентства подано своєчасно та 

в повному обсязі. 

 

5 

Участь у навчальних заходах 

(професійні (сертифікатні) та 

короткострокові програми, онлайн 

курси, семінари, тренінги тощо) з 

підвищення кваліфікації з питань 

запобігання корупції та 

забезпечення доброчесності 

протягом 

року 

Головний спеціаліст  з питань 

запобігання та виявлення 

корупції. 

Отримано сертифікати про їх 

проходження. 

. 



 
  

II. Проведення навчальної, методичної та консультаційної роботи 

6 

Проведення інструктажу щодо 

ознайомлення з основними 

вимогами, обмеженнями та 

заборонами, встановленими 

Законом України «Про запобігання 

корупції» (далі -Закон) для  

новопризначених працівників 

не пізніше від              

дня 

призначення 

працівника з 

урахуванням  

введення 

воєнного стану 

в Україні по 

можливості з 

використанням 

сучасних 

методів 

електронного 

зв’язку   

Головний спеціаліст  з питань 

запобігання та виявлення 

корупції. 

100% новопризначених 

працівників охоплено 

інструктажем. 

 

7 

Ознайомлення працівника, який 

припиняє діяльність, пов'язану з 

виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування, з 

обмеженнями  та зобов’язаннями 

після припинення діяльності, 

пов'язаної з виконанням функцій 

держави відповідно до Закону. 

не пізніше від             

дня звільнення 

працівника  з 

урахуванням  

введення 

воєнного стану 

в Україні по 

можливості з 

використанням 

сучасних 

методів 

електронного 

зв’язку   

Головний спеціаліст  з питань 

запобігання та виявлення 

корупції. 

100% звільнених працівників 

охоплено інструктажем. 

 



 
  

8 

Надання консультативної 

допомоги в заповненні декларації 

особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування (далі - 

декларація), повідомлення про 

суттєві зміни в майновому стані, 

повідомлення про відкриття 

валютного рахунку. 

протягом рок з  

урахуванням  

введення 

воєнного стану 

в Україні по 

можливості з 

використанням 

сучасних 

методів 

електронного 

зв’язку   

Головний спеціаліст  з питань 

запобігання та виявлення 

корупції. 

100% працівників, які 

звернулися, отримали 

відповідну консультацію.  

Забезпечено здійснення обліку 

осіб, які звернулися за 

наданням консультаційної 

допомоги (ведення журналу 

обліку консультацій). 

.  

III. Виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню 

9 

Візування проєктів наказів 

(розпоряджень) з основної 

діяльності, адміністративно-

господарських питань, а також 

проєктів наказів (розпоряджень) з 

кадрових питань (особового 

складу)  

протягом 

строку 

встановленог

о відомчим 

актом 

організації  з 

урахуванням  

введення 

воєнного 

стану в 

Україні по 

можливості з 

використанн

ям сучасних 

методів 

електронного 

зв’язку   

Головний спеціаліст  з питань 

запобігання та виявлення 

корупції. 

100 % проєктів актів  які надані 

на розгляд  Головному 

спеціалісту  з питань 

запобігання та виявлення 

корупції, завізовано. 

 

 

10 

Підготовка проєктів розпорядчих 

документів щодо врегулювання 

конфлікту інтересів  

протягом 

двох робочих 

днів після 

отримання 

повідомленн

я про 

наявність у 

Головний спеціаліст  з питань 

запобігання та виявлення 

корупції. 

100% рішень про врегулювання 

конфлікту інтересів 

підготовлено своєчасно. 

 



 
  

підлеглої 

особи 

реального чи 

потенційного 

конфлікту 

інтересів  з 

урахуванням  

введення 

воєнного 

стану в 

Україні по 

можливості з 

використанн

ям сучасних 

методів 

електронного 

зв’язку   

IV. Фінансовий контроль 

11 

Організація подання суб'єктами 

декларування декларацій за 

минулий рік. 

протягом 

трьох місяців 

після 

припинення 

чи скасування 

воєнного 

стану або 

стану війни 

Головний спеціаліст  з питань 

запобігання та виявлення 

корупції.  

Поінформовано працівників та 

осіб які працювали на посадах 

державної служби в 

Держенергоефективності в 2022 

році  про обов'язок подання 

декларацій. 

 

12 

Проведення перевірки факту 

подання суб'єктами декларування 

декларації.  

у строки, 

встановлені 

чинним 

законодавство

м 

Головний спеціаліст  з питань 

запобігання та виявлення 

корупції. 

Доповідну записку  про 

результати перевірки 

підготовлено та надано Голові 

Держенергоефективності.  

 



 
  

13 

Повідомлення Національного 

агентства про випадки неподання 

чи несвоєчасного подання 

суб'єктами декларування 

декларацій у визначеному 

законодавством порядку. 

у строки, 

встановлені 

чинним 

законодавство

м 

Головний спеціаліст  з питань 

запобігання та виявлення 

корупції. 

Підготовлено та надіслано до 

Національного агентства 

повідомлення про всі виявлені 

факти неподання чи 

несвоєчасного подання 

декларації. 

  

V. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства 

14 

Проведення службового 

розслідування з метою виявлення 

причин та умов, що призвели до 

вчинення корупційного або 

пов'язаного з корупцією 

правопорушення або невиконання 

вимог Закону в інший спосіб за 

поданням спеціально 

уповноваженого суб'єкта у сфері 

протидії корупції або приписом 

Національного агентства. 

у строки, 

встановлені 

чинним 

законодавство

м з 

урахуванням  

введення 

воєнного 

стану в 

Україні по 

можливості з 

використання

м сучасних 

методів 

електронного 

зв’язку   

Головний спеціаліст  з питань 

запобігання та виявлення 

корупції. 

Складено акт службового 

розслідування. 

 

15 

Повідомлення Голові 

Держенергоефективності, 

Національного агентства, інших 

спеціально уповноважених 

суб'єктів у сфері протидії корупції 

про факти порушення 

законодавства у сфері запобігання 

і протидії корупції. 

протягом року Головний спеціаліст  з питань 

запобігання та виявлення 

корупції. 

Складено доповідну записку, 

надіслано лист до 

Національного агентства, інших 

спеціально уповноважених 

суб'єктів у сфері протидії 

корупції про факти порушення 

законодавства у сфері 

запобігання і протидії корупції. 

 



 
  

16 

Здійснення моніторингу 

офіційного веб -порталу "Судова 

влада України", Єдиного 

державного реєстру судових 

рішень з метою отримання 

інформації щодо результатів 

розгляду відповідної справи судом 

у разі отримання офіційної 

інформації стосовно вчинення 

працівником 

Держенергоєфективності  

корупційного правопорушення або 

правопорушення, пов'язаного з 

корупцією. 

у разі потреби Головний спеціаліст  з питань 

запобігання та виявлення 

корупції. 

Забезпечено здійснення 

моніторингу. 

 

17 

Здійснення контролю за 

направленням  Управлінням 

роботи з персоналом завіреної 

паперової копії розпорядчого 

документа про накладення 

дисциплінарного стягнення та 

інформаційної картки до 

розпорядчого документа до 

Національного агентства стосовно 

працівника за вчинення 

корупційного або пов'язаного з 

корупцією правопорушення.  

в день 

підписання 

відповідного 

розпорядчого 

документа   

Головний спеціаліст  з питань 

запобігання та виявлення 

корупції. 

Копії документів направлено до 

Національного агентства 

своєчасно. 

 

18 

Ведення обліку працівників  

Держенергоефективності, 

притягнутих до відповідальності за 

вчинення корупційних 

правопорушень або 

правопорушень, пов'язаних з 

корупцією. 

протягом року Головний спеціаліст  з питань 

запобігання та виявлення 

корупції. 

Забезпечено ведення  обліку.  

VI. Здійснення розгляду повідомлень про корупцію та захисту викривачів 



 
  

19 

Отримання та організація розгляду 

повідомлення про можливі факти 

корупційних або пов'язаних з 

корупцією правопорушень, інших 

порушень цього Закону 

у строки, 

визначені 

законодавством 

з урахуванням  

введення 

воєнного стану 

в Україні по 

можливості з 

використанням 

сучасних 

методів 

електронного 

зв’язку   

Головний спеціаліст  з 

питань запобігання та 

виявлення корупції. 

Повідомлення розглянуто у 

порядку, визначеному 

антикорупційним 

законодавством.  
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Ведення обліку повідомлень про 

можливі факти корупційних або 

пов'язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень 

Закону. 

протягом року з 

урахуванням  

введення 

воєнного стану 

в Україні по 

можливості з 

використанням 

сучасних 

методів 

електронного 

зв’язку   

Головний спеціаліст  з 

питань запобігання та 

виявлення корупції. 

Забезпечено ведення  реєстру 

повідомлень. 

 

21 

Ведення обліку викривачів, які 

звернулися за захистом до 

уповноваженого  

протягом року з 

урахуванням  

введення 

воєнного стану 

в Україні по 

можливості з 

використанням 

сучасних 

методів 

електронного 

зв’язку   

Головний спеціаліст  з 

питань запобігання та 

виявлення корупції. 

Забезпечено ведення реєстру 

викривачів. 
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lH<jlopMyBaHIDI r onOBI1 I y pa3i IIOTpe6I1 
,lJ;ep)l(eHeproe<jleKTI1BHOCTi, IIJ.O)J.O 
Heo6xi.n.HocTi .n.oTpHMaHH~ TPY.D.OBHX 
rrpas BI1Kpi1Baqa. 

:· 

TonoBHHH crreQiaJIICT 
IIHTaHb 3arro6iraHIDI 
B~BJleHH~ KOpyrrQii". 

3 I 3a~Tepe)l(eHHR, mo cTocyiOTbC~ 
Ta 3BlJlbHeHIDI BI1Kpi1Baqa, 

3aCTOCyBaHIDI )1.0 HbOrO 3aXO)J.iB 
)J.I1CQI1IIJliHapHOrO BIIJlHBy, 
3)1.iHCHeHO. 

VII. B3a€MOJJ.iH 3 rpoMaJJ.ChKicTio 3 peaJihau,ii aH:TnKopynu,iii:uoi noJiiTHKH 

ITpose.n.eHH~ 

rpoMa.n.cnKoro 
npoE:KTY 

ny6niqHoro .n.o 15 KBiTIDI ronoBHHH cneQianicT 3 IIHTaHb CKiia.n.eHo iH<jlopMaui HHO-
o6rosopeHIDI 3ano6iraHH51 Ta B~BJieHH~ ·. aHaniTI14Hi MaTepianH 3a 

aHTHKopynQiiiHoi· KopynQii". , YrrpasniHIDI pe3ynnTaTaMH o6roBopeHH51 
nporpaMH 
,lJ;ep)l(eHeproe<jleKTI1 B HOCTi . 

3a6e3rreqeHH~ a.UMIHICTpyBaHIDI 
p03.niny 3 rrHTaHb 3ano6iraHIDI 
Kopyrr.Qil Ha ocpiuiHHOMY se6 
nopTani ,ll;ep)l(eHeproecpeKTHBHOCTi. 

npoT~roM poKy 

KOMYHiKaQi.i i 3aB'~3KiB 3 npoeKry aHTI1Kopynuii1Hoi· 
rpOMa,D,CbKICTJO. 

ronOBHI1H cneQianicT 3 mnaHb 
3ano6iraHH51 Ta B~BneHIDI 

KopynQi.i. , YnpaBJiiHHR 
KOMyHiKaUi"i j 3aB ' 513KiB 3 
rpOMa,llCbKICTJO. 

nporpaMH 

3a6e3ne4eHo CB0€4aCHe 
BI1CBiTJieHIDI muaHb, IIOB1513aHI1X 
i3 3ario6iraHIDIM Kopynui·i. 
3)1.iHCHeHO iH<jlOpMyBaHIDI 
rpOMa)J.CbKOCTi npo pe3yJibTaTI1 
npoBe)J.eHHX 3aXO.lllB 
aHTI1KopynQiHHOrO CIIp51MyBaHH51. 
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roJIOBHHH cneu,iaJiiCT 3 DHT3Hh 

33D06iraHHH Ta BHHBJieHHH Kopynu,ii €sreuiii IIOrY JI.HMJIO 
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