
ЗВІТ 

керівництва Державної інспекції енергетичного нагляду України 

щодо прогресу у 2022 році 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.  

Керівником уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення 

корупції у Держенергонагляді є начальник Відділу з питань запобігання та 

виявлення корупції Герасименко Олександр Олександрович. 

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 2022 році Відділом з питань запобігання та виявлення корупції 

Держенергонагляду забезпечено реалізацію завдань та функцій, визначених 

Законом України «Про запобігання корупції», серед яких слід окреслити 

наступне. 

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції Держенергонагляду 

здійснюється щоквартальний моніторинг та оцінка виконання Антикорупційної 

програми Держенергонагляду.  

Вжито заходів щодо неухильного виконання структурними підрозділами 

Держенергонагляду та його територіальними органами Антикорупційної 

програми Держенергонагляду на 2020-2022 роки. 

Оновлено склад Комісії з оцінки корупційних ризиків у Держенергонагляді 

(наказ Держенергонагляду від 03 червня 2022 року № 71). 

З метою удосконалення Антикорупційної програми Держенергонагляду на  

2020 – 2022 роки, наказом Держенергонагляду від 07 вересня 2022 року № 118 

до неї внесено відповідні зміни. 

Держенергонаглядом забезпечується постійний контроль та моніторинг  

за дотриманням працівниками Держенергонагляду вимог антикорупційного 

законодавства, за результатами якого випадків недотримання вимог 

антикорупційного законодавства працівниками Держенергонагляду  

не виявлено. 

Задля формування єдиного підходу з дотримання працівниками апарату 

Держенергонагляду та територіальних органів загальних вимог до етичної 

поведінки, недопущення вчинення ними корупційних правопорушень та 

правопорушень, пов’язаних з корупцією, Відділом з питань запобігання  



2 
 

та виявлення корупції Держенергонагляду розроблено Рекомендації з 

дотримання етичної поведінки працівниками апарату Державної інспекції 

енергетичного нагляду України та територіальних органів, які затверджені 

наказом Держенергонагляду від 13 квітня 2022 року № 46. 

Метою Рекомендацій є дотримання високих етичних стандартів 

поведінки працівниками, добросовісного, чесного та професійного виконання 

ними посадових обов’язків, зміцнення авторитету Держенергонагляду, 

формування позитивної репутації працівників, забезпечення інформування про 

норми етичної поведінки працівників у Держенергонагляді, недопущення 

вчинення працівниками корупційних правопорушень та правопорушень, 

пов’язаних з корупцією, формування у них «нульової» толерантності 

(нетерпимості) до корупції. 

Забезпечено ознайомлення всіх державних службовців Держенергонагляду 

із Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом 

Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 

2016 року № 158 (у редакції наказу Національного агентства України з питань 

державної служби від 28 квітня 2021 року № 72-21), зареєстрованого  

у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за № 1203/29333. 

Вживаються заходи щодо дотримання обмежень встановлених Законом 

України «Про запобігання корупції», зокрема щодо одержання подарунків.  

Відповідно до частини третьої статті 23 Закону України «Про запобігання 

корупції», з метою оцінки вартості дарунків, вирішення питання щодо 

можливості їх використання, місця та строку зберігання у Держенергонагляді 

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції Держенергонагляду 

розроблено наказ, згідно з яким утворено Комісію з питань оцінки вартості, 

вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання 

дарунків, одержаних працівниками Державної інспекції енергетичного нагляду 

України як подарунки державі, які затверджені наказом Держенергонагляду від 

10 серпня 2022 року № 91. 

Сформовано склад Комісії з питань оцінки вартості, вирішення питання 

щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунків, 

одержаних працівниками Державної інспекції енергетичного нагляду України 

як подарунки державі, який затвердженого наказом Держенергонагляду  

від 02 вересня 2022 року № 115. 

Визначено матеріально відповідальну особу за збереження майна та 

матеріальних цінностей, а саме дарунків, дарунків, одержаних працівниками 

Держенергонагляду як подарунки державі (наказ Держенергонагляду від 05 

вересня 2022 року № 116). 

Здійснюється контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників структурних 

підрозділів Держенергонагляду та його територіальних органів.  

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції надає працівникам 

Держенергонагляду, його структурним підрозділам та територіальним органам  

https://sies.gov.ua/storage/app/sites/4/uploaded-files/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/nakaz-91-10082022.pdf
https://sies.gov.ua/storage/app/sites/4/uploaded-files/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/nakaz-91-10082022.pdf
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методичну та консультаційну допомогу з питань запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, сприяє врегулюванню конфлікту інтересів.  

Зокрема, у липні 2022 року організовано надання методичної допомоги 

щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів. Випадки потенційного 

конфлікту інтересів врегульовуються відповідно до вимог Закону України «Про 

запобігання корупції». 

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 працівників структурних підрозділів апарату 

Держенергонагляду та його територіальних органів з питань запобігання 

корупції та забезпечення доброчесності, у тому числі проводяться внутрішні 

навчальні заходи. 

Упродовж 2022 року фактів конфлікту інтересів, пов’язаних із службовою 

діяльністю працівників Держенергонагляду, не встановлено, що підтверджує 

достатній рівень превентивних та роз’яснювальних заходів, що вживаються 

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції. 

Дотримуються основні засади доброчесності на державній службі, зокрема 

сумлінне виконання службових обов’язків, етична поведінка, врегулювання 

конфлікту інтересів, запобігання проявам корупції.   

З метою удосконалення організації заходів із врегулювання конфлікту 

інтересів в частині обмеження спільної роботи близьких осіб у Державній 

інспекції енергетичного нагляду України та територіальних органах, 

забезпечення неухильного дотримання антикорупційного законодавства та 

встановлених ним обмежень, Відділом з питань запобігання та виявлення 

корупції Держенергонагляду розроблено ряд відповідних організаційних 

заходів, затверджених наказом Держенергонагляду «Деякі питання запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів в частині обмеження спільної роботи 

близьких осіб у Державній інспекції енергетичного нагляду України та 

територіальних органах» від 04 жовтня 2022 року № 137. 

Держенергонаглядом вживаються заходи щодо своєчасного подання 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування суб’єктами декларування Держенергонагляду.   

Здійснюється контроль за станом виконання вимог Закону України  

«Про запобігання корупції» щодо фінансового контролю та вживаються 

превентивні заходи задля недопущення порушень вимог антикорупційного 

законодавства. 

Протягом звітного періоду Відділом з питань запобігання та виявлення 

корупції до відома суб’єктів декларування Держенергонагляду доведено 

оновлені роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції, у 

тому числі стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану, 

підготовлених з урахуванням положень Закону України від 03 березня 2022 

року № 2115-ІХ «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших 
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документів у період дії воєнного стану або стану війни», надано 

консультаційну та роз’яснювальну допомогу зазначеним суб’єктам під час 

підготовки для подальшого подання декларації. 

Забезпечено інформування суб’єктів декларування Держенергонагляду про 

обов’язок подання «щорічної» декларації, строків її подання в умовах воєнного 

стану, доведено до їх відома положення законодавства щодо персональної 

відповідальності особи за порушення вимог фінансового контролю та 

антикорупційного законодавства шляхом надсилання нагадувань на їх 

електронні адреси.  

Також 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.  

У даному розділі розміщено нормативно-правові акти з питань запобігання 

корупції, інші матеріали стосовно організації роботи щодо запобігання проявам 

корупції, зазначено 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 дотримується законодавство у сфері захисту 

викривачів. На виконання статті 531  Закону України «Про запобігання 

корупції» Держенергонаглядом забезпечено умови для повідомлення 

інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень цього Закону шляхом функціонування каналів 

повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». 

Так, на головній сторінці офіційного вебсайту Держенергонагляду забезпечено 

роботу каналу онлайн-зв’язку «Повідомити про корупцію», гарячої лінії, 

електронної поштової скриньки. 
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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, рекомендації щодо впровадження Держенергонаглядом 

механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про 

можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 

порушень Закону України «Про запобігання корупції», а також інформацію 

щодо каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання 

корупції» та щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів. 

В умовах військової агресії російської федерації проти України, 

Держенергонагляд наряду з іншими органи виконавчої влади, для забезпечення 

основ національної безпеки зорієнтував свої зусилля у напрямку виявлення 

колаборантів серед працівників Держенергонагляду та фактів їх колабораційної 

діяльності, яка завжди здійснюється в умовах конфлікту інтересів.  

Так, Відділом з питань запобігання та виявлення корупції надається 

консультаційна допомога працівникам Держенергонагляду з питань виявлення 

ймовірних фактів колабораційної діяльності, а також забезпечується 

проходження анкетування новопризначеними працівниками структурних 

підрозділів апарату Держенергонагляду та територіальних органів. 

З урахуванням листів Департаменту запобігання конфлікту інтересів 

Національного агентства з питань запобігання корупції щодо виявлення 

колаборантів та фактів їх колабораційної діяльності, Відділом забезпечено 

здійснення й інших заходів, повʼязаних із пошуком та виявленням працівників 

Держенергонагляду, які ймовірно могли бути причетними до здійснення 

колабораційної діяльності у Держенергонагляді та його територіальних 

органах. 

Крім того,  Держенергонаглядом опрацьовано в межах компетенції проєкт 

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної 

антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки», розробленого Національним 

агентством з питань запобігання корупції. 

Упродовж 2022 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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