
ЗВІТ 

керівництва Державної інспекції енергетичного нагляду України  

щодо прогресу в реалізації антикорупційних ініціатив 

до Міжнародного дня боротьби з корупцією 
 

Державна інспекція енергетичного нагляду України (далі – 

Держенергонагляд) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, 

здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в 

апараті Держенергонагляду та його територіальних органах. 

В Держенергонагляді відповідно до частини першої статті 131 Закону 

України «Про запобігання корупції» утворено самостійний та функціонально 

незалежний структурний підрозділ – Відділ з питань запобігання та 

виявлення корупції, який забезпечує підготовку та контроль за здійсненням 

заходів щодо запобігання корупції у діяльності Держенергонагляду. 

Організація роботи з питань запобігання корупції, профілактики та 

недопущення корупційних правопорушень здійснюється відповідно до вимог 

законів України «Про запобігання корупції», «Про державну службу» та 

інших нормативно-правових актів. 

У 2020 році Відділом з питань запобігання та виявлення корупції 

забезпечено реалізацію завдань та функцій, визначених Законом України 

«Про запобігання корупції», серед яких слід виділити наступне. 

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» розроблено та 

затверджено Антикорупційну програму Держенергонагляду на 2020 – 2022 

роки, яку погоджено Національним агентством з питань запобігання корупції 

у встановленому порядку. Метою Антикорупційної програми 

Держенергонагляду є впровадження ефективної системи запобігання 

корупції у діяльності Держенергонагляду та його територіальних органах, 

зниження корупційних ризиків та підвищення рівня довіри громадян до 

Держенергонагляду.  

Держенергонаглядом забезпечується постійний контроль за 

дотриманням працівниками Держенергонагляду вимог антикорупційного 

законодавства. 

Особи, які претендують на зайняття посад державної служби в 

Держенергонагляді в обов’язковому порядку попереджаються про спеціальні 

обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про 

запобігання корупції» щодо прийняття та проходження державної служби. 

Забезпечено ознайомлення всіх державних службовців Держенергонагляду з 

Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом 

Національного агентства України з питань державної служби                                 

від 5 серпня 2016 р. № 158, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

31 серпня 2016 р. за № 1203/29333. 

Здійснюється контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників структурних 

підрозділів Держенергонагляду та його територіальних органів. 

 



2 

 

Вживаються заходи, зокрема щодо: 

– мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів та 

врегулювання його у разі виникнення. Ведеться роз’яснювальна робота серед 

працівників Держенергонагляду щодо повідомлення про конфлікт інтересів у 

встановлених Законом України «Про запобігання корупції» випадках та 

порядку; 

– підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії корупції на 

державній службі для всіх категорій посад державних службовців 

Держенергонагляду, у тому числі проводяться внутрішні навчальні заходи. 

Дотримуються основні засади доброчесності на державній службі, 

зокрема сумлінне виконання службових обов’язків, етична поведінка, 

врегулювання конфлікту інтересів, запобігання проявам корупції. 

Одним із найбільш ефективних інструментів запобігання корупції у 

публічному секторі, є декларування державних службовців. 

Держенергонаглядом вживаються заходи щодо своєчасного подання 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, кандидатами на зайняття посади державної 

служби в Держенергонагляді, державними службовцями під час перебування 

на посаді, особами, які припиняють або припинили діяльність пов’язану з 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування та надається 

допомога в їх заповненні, у разі необхідності. 

Здійснюється перевірка факту подання декларації особи, уповноваженої 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування суб’єктами 

декларування Держенергонагляду, відповідно до вимог Закону України «Про 

запобігання корупції». Завдяки вжитим заходам не допущено випадки 

неподання чи несвоєчасного подання декларацій у звітному періоді. 

Іншим механізмом запобігання і протидії корупції є проведення 

спеціальних перевірок та перевірок відповідно до Закону України «Про 

очищення влади». 

Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» 

забезпечено проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які 

претендують на зайняття посад в апараті Держенергонагляду та його 

територіальних органах, які передбачають зайняття відповідального або 

особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним 

ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань 

запобігання корупції. 

На виконання Закону України «Про очищення влади» організовано 

перевірку осіб, які претендують на зайняття посад державної служби в 

Держенергонагляді. Інформація про початок перевірки та результати її 

проходження оприлюднюються на офіційному вебсайті Держенергонагляду.  

Для посилення контролю за додержанням принципів прозорості та 

відкритості діяльності Держенергонагляду на офіційному вебсайті діє розділ 

«Запобігання та протидія корупції», та забезпечується його систематичне 

оновлення та наповнення відповідними актуальними матеріалами, у тому 

числі інформації за результатами антикорупційної роботи. 
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У даному розділі розміщено нормативно-правові акти з питань 

запобігання корупції, інші матеріали стосовно організації роботи щодо 

запобігання проявам корупції, зазначено внутрішні та регулярні канали 

повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання 

корупції», інформацію про уповноважений структурний підрозділ з питань 

запобігання та виявлення корупції, та перелік осіб, уповноважених на 

здійснення комунікацій з антикорупційних питань. 

Держенергонаглядом забезпечено дотримання законодавства у сфері 

захисту викривачів. Так, на головній сторінці офіційного вебсайту 

Держенергонагляду створено внутрішні канали зв’язку, зокрема, канал 

онлайн-зв’язку «Повідомити про корупцію», гарячу лінію, електронну 

поштову скриньку, через які викривач може здійснити повідомлення, 

гарантовано зберігаючи свою анонімність.  

Також на офіційному вебсайті Держенергонагляду у рубриці 

«Запобігання та протидія корупції» розміщено розділ «Співпраця з 

викривачами корупції», який містить інформацію про спеціально 

уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, гарантії державного 

захисту викривачів, рекомендації щодо здійснення повідомлення про 

можливі факти корупційних правопорушень та інших порушень Закону 

України «Про запобігання корупції» викривачами Держенергонагляду, а 

також інформацію щодо каналів повідомлення про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 

Закону України «Про запобігання корупції». 

Відповідно до статті 531 Закону України «Про запобігання корупції» 

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції розроблено 

Рекомендації щодо організації роботи з повідомленнями про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 

Закону України «Про запобігання корупції», внесеними викривачами у 

Державній інспекції енергетичного нагляду України, які затверджені наказом 

Держенергонагляду від 03 грудня 2020 р. № 261. 

Упродовж 2020 року державні службовці Держенергонагляду                        

не притягувались до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та 

дисциплінарної відповідальності відповідно до вимог Закону України «Про 

запобігання корупції». 
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