
 

Звіт про виконання річного плану роботи 

Державної інспекції енергетичного нагляду України за 2020 рік 
 

№ 

з/п 

Найменування заходу Рішення, на 

підставі яких 

виконується захід 

Строк 

виконання 

 

Виконавці Форма завершення заходу, 

стан виконання 

1 
 Стратегічна ціль 9.1. за програмою дій Кабінету Міністрів України 

 Індикатор 1: Зниження витрат енергії на одиницю ВВП 

 
 Завдання 1.1.: 

 Вдосконалення законодавчого забезпечення державного енергетичного нагляду (контролю) 

 Заходи: 

1.1.1 

Розроблення проєкту Закону про внесення 

змін до Закону України «Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності», Закону 

України «Про ринок електричної енергії», 

«Про теплопостачання» щодо 

особливостей здійснення енергетичного 

(нагляду) та надання повноважень 

Міненерго щодо нормативно-правового 

регулювання питань пов’язаних зі 

здійсненням державного енергетичного 

нагляду (контролю) 

Власна ініціатива І квартал 2020 

року 

Департамент 

державного нагляду 

у галузі 

електроенергетики; 

Департамент 

державного нагляду 

за експлуатацією 

електричних 

станцій та мереж; 

Департамент 

державного нагляду 

у галузі 

теплопостачання; 

Управління 

правового 

забезпечення 

Виконано частково: проєкт Закону 

розроблений, погоджений Міненерго 

без зауважень та направлений на 

погодження до Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського 

господарства України, Національної 

комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг та Державної 

регуляторної служби України;  

Проводилося погодження із 

заінтересованими центральними 

органами виконавчої влади листом 

Міненерго від 30.09.2020 № 26/1.1-

4.6-21142 проєкт погоджено без 

зауважень; 

листом Мінекономіки від 04.11.2020 

№ 3811-05/66389-03 проєкт 

погоджено із зауваженнями; 

листом Мінфіну від 11.11.2020                          

№ 47020-05-5/34540 проєкт 

погоджено із зауваженнями  щодо  



2 
 

необхідності надання фінансово-

економічних обґрунтувань; листом 

НКРЕКП від 16.10.2020 №10935/14/7-

20 надано зауваження щодо питань, 

які мають на меті врегулювати 

проєкт, на сьогодні врегульовано 

законодавством; 

листом ДРС від 28.12.2020 № 803 

погоджено проєкт Закону України 

«Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо 

забезпечення надійного та сталого 

функціонування сфер 

електроенергетики та 

теплопостачання» 

1.1.2 

Розроблення проєкту  Закону про внесення 

змін до Закону України «Про 

теплопостачання» щодо погодження 

інвестиційних програм 

Власна ініціатива ІІ квартал 2020 

року 

Департамент 

державного нагляду 

у галузі 

теплопостачання 

 

Виконано: реалізовано в контексті 

п.1.1.1 

 

 

1.1.3 

Розроблення та подання до Міненерго 

проєкту Наказу про внесення змін до 

Положення про порядок оцінки готовності 

об’єктів електроенергетики до роботи в 

осінньо-зимовий період затвердженому 

наказом Міністерства палива та 

енергетики України 07.07.2006 № 2319 у 

редакції наказу Мінпаливенерго України 

від 29.12.2008 № 667), зареєстрованому в 

Міністерстві юстиції України 21.09.2006 

за № 1064/12938 з метою приведення у 

відповідність з чинними нормативними 

документами 

Положення про 

Державну 

інспекцію 

енергетичного 

нагляду України, 

затверджене 

постановою 

Кабінету Міністрів 

України 

від 14.02.2018 № 77 

Протягом двох 

місяців після 

внесення змін 

до Закону 

п.1.1.1 

Департамент 

державного нагляду 

у галузі 

електроенергетики; 

Департамент 

державного нагляду 

за експлуатацією 

електричних 

станцій та мереж; 

Управління 

правового 

забезпечення 

 

Виконано: проєкт наказу надіслано 

Мінекоенерго листом від 10.03.2020 

№ 7/5-690-20 та знаходиться в  

Директораті енергетичних ринків на 

опрацюванні 

1.1.4 
Розроблення та подання до Міненерго 

проєкту Наказу про внесення змін до 

Власна ініціатива Протягом двох 

місяців після 

Департамент 

державного нагляду 

Не виконано: проєкт закону п.1.1.1 не 

розглядався Верховною Радою 
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спільного наказу Міністерства палива та 

енергетики України та Міністерства з 

питань житлово-комунального 

господарства України від 10.12.2008 

№ 620/378, «Правила підготовки теплових 

господарств до опалювального періоду», з 

метою приведення у відповідність з 

чинними нормативними документами 

внесення змін 

до Закону 

п.1.1.1 

у галузі 

теплопостачання 

 

України. Перегляд порядку 

підготовки теплових господарств до 

опалювального сезону з урахуванням 

надання Держенергонагляду 

відповідних повноважень до  

01.04.2021 та внесені пропозиції до 

Плану діяльності Міністерства 

енергетики України з підготовки 

проєктів регуляторних актів 

1.1.5 

Розроблення та подання Кабінету 

Міністрів України проєкту постанови про 

внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 03.10.2007 № 1198, 

«Правила користування тепловою 

енергією», з метою приведення у 

відповідність з чинними нормативними 

документами 

Власна ініціатива Протягом трьох 

місяців після 

внесення змін 

до Закону 

п.1.1.1 

Департамент 

державного нагляду 

у галузі 

теплопостачання; 

Управління 

правового 

забезпечення 

Виконано:  розроблено проєкт 

постанови Кабінету Міністрів 

України «Про внесення зміни до 

Правил користування тепловою 

енергією та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких постанов 

Кабінету Міністрів України» та 

направлено на погодження до 

Міненерго листом 

Держенергонагляду від 25.09.2020 

№ 7/8-2172-20 на який надано 

зауваження Міненерго листом від 

05.11.2020 № 26/1.1-4.2-23131 щодо 

втрати чинності деяких постанов 

КМУ та щодо необхідності 

погодження проєкту з Міністерством 

розвитку громад та територій 

України. 

 Лист Міненерго від 10.12.2020 

№26.1.1-4.2-24960 проєкт погоджено 

без зауважень. 

Також внесено пропозиції до Плану 

діяльності Кабінету Міністрів 

України з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2021 рік 
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1.1.6 

Розроблення та подання до Міненерго 

проєкту Наказу про внесення змін до 

наказу Міністерства палива та енергетики 

України від 04.08.2006 № 270 «Інструкція 

з обліку та розслідування технологічних 

порушень в роботі енергетичного 

господарства споживачів», з метою 

приведення у відповідність з чинними 

нормативними документами 

Власна ініціатива Протягом двох 

місяців після 

внесення змін 

до Закону 

п.1.1.1 

Департамент 

державного нагляду 

у галузі 

електроенергетики; 

Департамент 

державного нагляду 

за експлуатацією 

електричних 

станцій та мереж 

 

Виконано частково: проєкт наказу 

розроблений, для подальшого 

опрацювання необхідні зміни до 

Закону п.1.1.1. 

У 2020 році не внесені зміни до 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії», тож 

Держенергонагляд не може  

проводити заходи державного 

нагляду (контролю) на об’єктах 

споживачів. У зв’язку із цим зміни до 

Інструкції є не актуальними 

1.1.7 

Участь у розроблені проєкту Наказу про 

внесення змін до наказу Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості 

України від 21.12.2012 № 1054 «Про 

затвердження Регламенту оперативних 

повідомлень щодо порушень у роботі 

підприємств паливно-енергетичного 

комплексу» з метою проведення 

регуляторного акту у відповідність з 

чинними нормативними документами 

Власна ініціатива І квартал 2020 

року 

Департамент 

державного нагляду 

за експлуатацією 

електричних 

станцій та мереж; 

Департамент 

державного нагляду 

у галузі 

електроенергетики;  

Управління 

правового 

забезпечення 

Виконано: Наказ Міністерства 

енергетики України від 21.09.2020        

№ 606 «Про внесення змін до 

Регламенту оперативних повідомлень  

щодо порушень у роботі підприємств 

паливно-енергетичного комплексу 

України» 

 

1.1.8 

Розроблення та подання до Міненерго 

проєкту Наказу про внесення змін до 

Правил технічної експлуатації теплових 

установок і мереж, які затверджені 

наказом Міністерства палива та 

енергетики України від 14.02.2007 № 71 та 

зареєстровані Міністерством юстиції 

України 05.03.2007 за № 197/13464, зі 

змінами, затвердженими наказом 

Міністерства палива та енергетики 

України від 12.01.2010 № 2 та 

Власна ініціатива ІІ квартал 2020 

року 

Департамент 

державного нагляду 

у галузі 

теплопостачання 

 

Не виконано: наявні напрацювання 

щодо змін до Правил технічної 

експлуатації теплових установок i 

мереж. Потребують додаткового 

опрацювання з урахуванням останніх 

змін до нормативно-правових актів та 

перегляду повноважень 

Держенергонагляду в контексті 

п.1.1.1 
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зареєстрованими Міністерством юстиції 

України 26.01.2010 за № 88/17383, з метою 

приведення регуляторного акта у 

відповідність з чинними нормативними 

документами 

1.1.9 

Розроблення та подання до НКРЕКП 

пропозицій про внесення змін до 

Постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики від 23.04.2012 № 498 «Про 

затвердження Порядку застосування 

тарифів на електроенергію», з метою 

приведення у відповідність з чинними 

нормативними документами 

Власна ініціатива І квартал 2020 

року 

Департамент 

державного нагляду 

у галузі 

теплопостачання; 

Управління 

правового 

забезпечення 

Виконано: пропозиції направлені 

листом до НКРЕКП;  

забезпечено видачу територіальними 

органами Держенергонагляду актів 

відсутності газифікації природним 

газом та/або не функціонування 

систем централізованого 

теплопостачання до завершення 

осінньо-зимового періоду 2020-2021 

року, згідно пункту 8 розпорядження 

КМУ від 22.07.2020 № 916-р із 

змінами, внесеними розпорядженням 

КМУ від 09.10.2020 № 1263-р 

2 
Стратегічна ціль 9.2 за програмою дій Кабінету Міністрів України 

Індикатор 6: Оцінка необхідності і початок процесу планового відновлення енергетичних мереж 

 Завдання 2.1 Надання висновків щодо необхідних заходів для розвитку системи передачі та систем розподілу 

 Заходи: 

2.1.1 

Підготовка висновків щодо пріоритетності 

технічних рішень для розвитку системи 

передачі та системи розподілу, 

передбачених проєктами планів розвитку 

та інвестиційних програм операторів 

системи передачі та операторів системи 

розподілу 

Розділ ІІІ Кодексу 

системи розподілу, 

затвердженого 

постановою 

НКРЕКП від 

14.03.2018 № 310, 

Порядок 

розроблення та 

подання на 

затвердження 

планів розвитку 

систем розподілу та 

інвестиційних 

Протягом року Департамент 

державного нагляду 

у галузі 

електроенергетики;  

відповідні 

структурні 

підрозділи 

Держенергонагляду 

Виконано: Міненерго надані листи з 

висновками щодо пріоритетності 

технічних рішень для розвитку 

систем розподілу, передбачених 

проєктами планів розвитку та 

інвестиційними програмами на 2021 

рік та зміни до інвестиційних програм 

на 2020 рік з пропозиціями щодо 

погоджень проєктів програм після 

врахування операторами систем 

розподілу зауважень 

Держенергонагляду. 
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програм операторів 

систем розподілу, 

затверджений 

постановою 

НКРЕКП від 

04.09.2018 № 955 

Станом на 31.12.2020 розглянуто 99 

проєктів планів розвитку та 

інвестиційних програм операторів 

систем розподілу 

2.1.2 

Здійснення позапланових заходів 

державного енергетичного нагляду 

(контролю) за електричними установками 

і мережами учасників ринку щодо 

дотримання ними вимог правил та інших 

нормативно-правових актів і нормативних 

документів з питань технічної експлуатації 

електричних станцій та мереж, технічного 

стану електричних установок і мереж 

Закон України «Про 

основні засади 

державного нагляду 

(контролю) у сфері 

господарської 

діяльності», Закон 

України «Про 

ринок електричної 

енергії», 

Положення про 

Держенергонагляд 

затверджене 

постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 

14.02.2018 № 77 

Протягом року Департамент 

державного нагляду 

у галузі 

електроенергетики;  

Департамент 

державного нагляду 

за експлуатацією 

електричних 

станцій та мереж; 

відповідні 

структурні 

підрозділи 

Держенергонагляду 

Не виконано: позапланові заходи 

державного енергетичного нагляду 

(контролю) у 2020 році не 

здійснювались у зв’язку із не 

затвердженням критеріїв оцінки 

ризиків (Постанова Кабінету 

Міністрів України від 22.07.2020            

№ 640 «Про затвердження критеріїв, 

за якими оцінюється ступінь ризику 

від провадження господарської 

діяльності у сферах 

електроенергетики та 

теплопостачання і визначається 

періодичність здійснення планових 

заходів державного нагляду 

(контролю)» та відсутності 

уніфікованої форми Акта (наказ 

Міненерго 17.09.2020 № 600 «Про 

затвердження уніфікованої форми 

акта, що складається за результатами 

проведення планового 

(позапланового) заходу державного 

нагляду (контролю) щодо 

дотримання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства 

у сфері електроенергетики та у сфері 

теплопостачання» зареєстрований в 
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Міністерстві юстиції України за 

№ 1127/35410).  

Розроблено Методичні рекомендації 

щодо  здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) у галузях 

електроенергетики та 

теплопостачання, які затверджені 

Наказом Держенергонагляду від 

21.12.2020 № 270 

2.1.3 

Участь в комісіях із розслідування причин 

і наслідків відмов, аварій, пожеж на 

енергетичних установках та технологічних 

порушень, які сталися  в електричних 

мережах учасників ринку, які призвели до 

порушення режимів роботи інших 

споживачів електричної енергії, суб’єктів 

електроенергетики 

Інструкція про 

розслідування і 

облік 

технологічних 

порушень на 

об’єктах 

електроенергетики і 

в об’єднаній 

енергетичній 

системі України (зі 

змінами), 

затверджена 

наказом 

Міністерства 

палива та 

енергетики України 

від 09.06.2005         

№ 255, 

зареєстрована в 

Міністерстві 

юстиції України 

10.03.2009 за 

№ 208/16224 

Протягом року Відповідні 

структурні 

підрозділи 

територіальних 

органів 

Держенергонагляду 

Виконано: представники 

Держенергонагляду приймали участь 

в комісіях із розслідування причин і 

наслідків відмов, аварій, пожеж та 

технологічних порушень на 

енергетичних установках, які сталися 

в електричних мережах учасників 

ринку та складено відповідні Акти 

розслідування. 

Працівниками територіальних 

органів Держенергонагляду у 2020 

році прийнято участь у 64 комісіях. 

Представники Департаменту 

державного нагляду за експлуатацією 

електричних станцій та мереж взяли 

участь у 29 розслідуваннях 

технологічних порушень 

3 
Стратегічна ціль 9.3 за програмою дій Кабінету Міністрів України 

Індикатор 2: зменшення середньої тривалості та частоти відключень споживачів 
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Завдання 3.1. Забезпечення надійного та якісного постачання теплової та електричної енергії, виявлення та усунення порушень 

нормативно-правових та нормативних актів 

 Заходи:  

3.1.1 

Здійснення планових/позапланових 

заходів з державного нагляду (контролю) 

відносно суб’єктів відносин у сфері 

теплопостачання 

Закон України «Про 

основні засади 

державного нагляду 

(контролю) у сфері 

господарської 

діяльності», Закон 

України «Про 

теплопостачання», 

Положення про 

Державну 

інспекцію 

енергетичного 

нагляду України, 

затверджене 

постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 

14.02.2018 № 77 

«Деякі питання 

Державної інспекції 

енергетичного 

нагляду України» 

Протягом року Департамент 

державного нагляду 

у галузі 

теплопостачання; 

Територіальні 

органи 

Держенергонагляду 

Не виконано: планові заходи із 

здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері теплопостачання 

не здійснювались у зв’язку із 

забороною проведення органами 

державного нагляду (контролю) 

планових заходів із здійснення 

державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності, Закон 

України від 17.03.2020 № 530-ІХ 

«Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, 

спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби COVID-19», 
а також не затвердження критеріїв 

оцінки ризиків (Постанова Кабінету 

Міністрів України від 22.07.2020            

№ 640 «Про затвердження критеріїв, 

за якими оцінюється ступінь ризику 

від провадження господарської 

діяльності у сферах 

електроенергетики та 

теплопостачання і визначається 

періодичність здійснення планових 

заходів державного нагляду 

(контролю)» та відсутності 

уніфікованої форми Акта (наказ 

Міненерго 17.09.2020 № 600 «Про 

затвердження уніфікованої форми 

акта, що складається за результатами 

проведення планового 
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(позапланового) заходу державного 

нагляду (контролю) щодо 

дотримання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства 

у сфері електроенергетики та у сфері 

теплопостачання» зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України за 

№ 1127/35410) 

3.1.2 

Здійснення планових/позапланових 

заходів з державного нагляду (контролю) 

відносно суб’єктів відносин у сфері 

електроенергетики 

Закон України «Про 

основні засади 

державного нагляду 

(контролю) у сфері 

господарської 

діяльності», Закон 

України «Про 

теплопостачання», 

Положення про 

Державну 

інспекцію 

енергетичного 

нагляду України, 

затверджене 

постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 

14.02.2018 № 77 

«Деякі питання 

Державної інспекції 

енергетичного 

нагляду України» 

Протягом року Департамент 

державного нагляду 

у галузі 

електроенергетики; 

Територіальні 

органи 

Держенергонагляду 

Не виконано:  

планові/позапланові заходи 

державного енергетичного нагляду 

(контролю) не проводились у зв’язку 

із забороною проведення органами 

державного нагляду (контролю) 

планових заходів із здійснення 

державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності, Закон 

України від 17.03.2020 № 530-ІХ 

«Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, 

спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби COVID-19», 
а також не затвердження критеріїв 

оцінки ризиків (Постанова Кабінету 

Міністрів України від 22.07.2020            

№ 640 «Про затвердження критеріїв, 

за якими оцінюється ступінь ризику 

від провадження господарської 

діяльності у сферах 

електроенергетики та 

теплопостачання і визначається 

періодичність здійснення планових 

заходів державного нагляду 

(контролю)» та відсутності 
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уніфікованої форми Акта (наказ 

Міненерго 17.09.2020 № 600 «Про 

затвердження уніфікованої форми 

акта, що складається за результатами 

проведення планового 

(позапланового) заходу державного 

нагляду (контролю) щодо 

дотримання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства 

у сфері електроенергетики та у сфері 

теплопостачання» зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України за 

№ 1127/35410) 

3.1.3 

Узагальнення та аналіз інформації 

територіальних органів 

Держенергонагляду про результати 

здійснення державного енергетичного 

нагляду (контролю) 

Положення про 

Державну 

інспекцію 

енергетичного 

нагляду України, 

затверджене 

постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 

14.02.2018 № 77 

Щоквартально 

до 10 числа 

місяця 

наступного 

кварталу 

Департамент 

державного нагляду 

у галузі 

електроенергетики; 

Департамент 

державного нагляду 

у галузі 

теплопостачання 

 

Виконано: аналітичний звіт. 

Узагальнено та проведено аналіз 

інформації територіальних органів 

Держенергонагляду щодо результатів 

перевірок,  моніторингу перевірок 

підготовки/готовності до 

опалювального періоду 2020-2021 

року, проведених за дорученнями 

Кабінету Міністрів України та 

Міненерго  

3.1.4 

Узагальнення та аналіз інформації 

територіальних органів 

Держенергонагляду щодо ефективності 

здійснення державного енергетичного 

нагляду (контролю) 

Положення про 

Державну 

інспекцію 

енергетичного 

нагляду України, 

затверджене 

постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 

14.02.2018 № 77 

Щоквартально 

до 10 числа 

місяця 

наступного 

кварталу 

Департамент 

державного нагляду 

у галузі 

електроенергетики; 

Департамент 

державного нагляду 

у галузі 

теплопостачання 

 

Виконано: підготовлено аналітичні 

матеріали щодо виконання доручень 

Кабінету Міністрів України та 

Міністерства енергетики України 
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3.1.5 

Розроблення та направлення пропозицій 

НКРЕКП щодо внесення змін у 

Положення про Інформаційно-

консультаційний центр по роботі зі 

споживачем електричної енергії, 

затвердженим Постановою НКРЕКП від 

12.03.2009 № 299, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 06.04.2009 

за № 308/16324 

Положення про 

Державну 

інспекцію 

енергетичного 

нагляду України, 

затверджене 

постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 

14.02.2018 № 77 

ІІ квартал 2020 

року 

Департамент 

державного нагляду 

у галузі 

електроенергетики; 

Управління 

правового 

забезпечення  

Виконано: підготовлено та надано 

пропозиції до Мінекоенерго листом 

від 10.01.2020 № 7/5-75-20 та до  

НКРЕКП від 09.01.2020 № 7/5-55-20 

 Завдання 3.2: Формування заходів державного енергетичного нагляду (контролю) на 2021 рік 

 Заходи: 

3.2.1 

Розроблення та подання Кабінету 

Міністрів України проєкту постанови 

щодо затвердження критеріїв, за якими 

оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності та 

визначається періодичність здійснення 

планових заходів нагляду (контролю) 

Закон України «Про 

основні засади 

державного нагляду 

(контролю) у сфері 

господарської 

діяльності» 

І квартал 2020 

року 

Департамент 

державного нагляду 

у галузі 

електроенергетики; 

Департамент 

державного нагляду 

за експлуатацією 

електричних 

станцій та мереж; 

Управління 

правового 

забезпечення; 

Департамент 

державного нагляду 

у галузі 

теплопостачання 

Виконано: прийнято постанову КМУ 

від 22.07.2020 № 640 «Про 

затвердження критеріїв, за якими 

оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської 

діяльності у сферах 

електроенергетики та 

теплопостачання і визначається 

періодичність здійснення планових 

заходів державного нагляду 

(контролю) Державною інспекцією 

енергетичного нагляду, та визнання 

такими, що втратили чинність, 

деяких постанов Кабінету Міністрів 

України» 

3.2.2 

Підготовка річного плану здійснення 

планових заходів державного нагляду у 

галузі електроенергетики на 2021 рік та 

надання його на затвердження 

Закон України «Про 

основні засади 

державного нагляду 

(контролю) у сфері 

господарської 

діяльності», Закон 

України «Про 

До 01.12.2020 Департамент 

державного нагляду 

у галузі 

електроенергетики; 

Департамент 

державного нагляду 

за експлуатацією 

Виконано: Наказ Державної інспекції 

енергетичного нагляду                             

від 20.11.2020 № 252 «Про 

затвердження Річного плану 

здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) Державної 

інспекції енергетичного 
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ринок електричної 

енергії» 

електричних 

станцій та мереж; 

Управління 

правового 

забезпечення; 

Департамент 

державного нагляду 

у галузі 

теплопостачання 

нагляду України на 2021 рік» 

 

 

4 Стратегічна ціль: посилення контролю за дотриманням законодавства про приєднання до електричних мереж 

 

 
Завдання 4.1: збільшення законодавчих повноважень Держенергонагляду щодо розгляду спірних питань під час приєднання до 

електричних мереж, запровадження «єдиного вікна» з розгляду скарг замовників 

 Заходи:     

4.1.1 

Розроблення та подання Кабінету 

Міністрів України проєкту Закону про 

внесення змін до Закону України «Про 

ринок електричної енергії» щодо 

посилення контролю за приєднанням до 

електричних мереж 

Власна ініціатива І квартал 2020 

року 

Департамент 

державного нагляду 

у галузі 

електроенергетики; 

Управління 

правового 

забезпечення 

Виконано: проєкт Закону 

розроблений та подальше 

опрацювання можливе в контексті 

п.1.1.1 

4.1.2 

Створення та запуск «єдиного вікна» для 

розгляду спірних питань шодо приєднання 

електричних установок замовників до 

електричних мереж 

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 23.10.2019 № 

932 «Деякі питання 

посилення 

контролю за 

дотриманням 

законодавства щодо 

приєднання до 

електричних 

мереж» 

Серпень 2020 

року 

Відділ 

інформаційних 

технологій та 

захисту інформації; 

Департамент 

державного нагляду 

у галузі 

електроенергетики 

Виконано: на офіційному вебсайті 

Держенергонагляду створено розділ 

для подання скарг за принципом 

«єдиного вікна». За 2020 рік до 

«єдиного вікна» подано та розглянуто  

141 звернення щодо спірних питань з 

приєднань 

4.1.3 

Участь у розгляді, відповідно до своєї 

компетенції, спірних питань, які 

виникають між учасниками ринку з питань 

технічного стану та організації 

Положення про 

Державну 

інспекцію 

енергетичного 

Протягом року Департамент 

державного нагляду 

у галузі 

електроенергетики; 

Виконано: протягом року 

Держенергонаглядом здійснювався  

розгляд, відповідно до своєї 

компетенції, спірних питань  які 
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експлуатації об’єктів електричних мереж, 

припинення постачання електричної 

енергії споживачам, технічної 

обґрунтованості вимог технічних умов на 

приєднання електроустановок до 

електромереж, відповідності їх вимогам 

нормативних документів та відмов у 

приєднанні електроустановок до 

електричних мереж 

нагляду України, 

затверджене 

постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 

14.02.2018 № 77 (зі 

змінами) 

Територіальні 

органи 

Держенергонагляду 

виникають між учасниками ринку 

електричної енергії, з наданням 

відповідей та  інформаційних 

матеріалів до Міненерго 

4.1.4 

Узагальнення та аналіз інформації про 

результати розгляду скарг щодо 

приєднання до електричних мереж та 

формування відповідного звіту 

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 23.10.2019           

№ 932 «Деякі 

питання посилення 

контролю за 

дотриманням 

законодавства щодо 

приєднання до 

електричних 

мереж» 

Щоквартально 

до 10 числа 

місяця 

наступного 

кварталу 

Департамент 

державного нагляду 

у галузі 

електроенергетики; 

Територіальні 

органи 

Держенергонагляду 

Виконано: за результатами розгляду 

скарг щодо приєднання до 

електричних мереж виконано 

узагальнення та аналіз інформації. 

Підготовлено щомісячні звіти про 

виконану роботу та готується 

узагальнюючий щорічний звіт  для 

оприлюднення на офіційному веб-

сайті 

5 Стратегічна ціль: ефективне управління у сфері державного енергетичного нагляду (контролю) 

 Завдання 5.1: створення умов для якісної роботи апарату Держенергонагляду та його територіальних органів, запобігання корупції 

 
Заходи: 

 

5.1.1 

Впровадження системи електронного 

документообігу 

Постанова КМУ від 

17.01.2018 № 55 

«Про деякі питання 

документування 

управлінської 

діяльності» 

IV квартал 2020 

року 

Відділ 

інформаційних 

технологій та 

захисту інформації; 

Управління 

документообігу; 

Управління 

адміністративно-

господарської 

діяльності; 

Виконано: проведена процедура 

закупівлі, укладено договір з ПАТ 

«Центр комп’ютерних технологій 

«ІнфоПлюс» від 23.09.2020                               

№ П/260-20 Система електронного 

документообігу АСКОД». 

Станом на 31.12.2020 у Державній 

інспекції енергетичного нагляду 

України впроваджено систему 

електронного документообігу. 
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Управління 

фінансового 

забезпечення та 

бухгалтерського 

обліку; 

Сектор тендерних 

процедур 

5.1.2 

Здійснення об’єктивних внутрішніх 

аудитів на підставі ризик-орієнтовного 

підходу та надання незалежних і 

об’єктивних висновків та рекомендацій, 

які допомагають у: 

- підвищенні ефективності та 

результативності системи внутрішнього 

контрою; 

- поліпшення політик і процедур, які 

забезпечують запобігання фактам 

незаконного, неефективного та 

нерезультативного використання 

фінансових та матеріальних ресурсів, 

виникненню помилок чи інших недоліків у 

діяльності Держенергонагляду; 

- посилення підзвітності та підвищення 

ефективності діяльності 

Держенергонагляду 

Положення про 

Державну 

інспекцію 

енергетичного 

нагляду України, 

затверджене 

постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 

14.02.2018 № 77 (зі 

змінами) 

Протягом року Відділ 

внутрішнього 

аудиту 

Виконано: забезпечено виконання 

Операційного плану діяльності з 

внутрішнього аудиту на 2020 рік (зі 

змінами) на 100%, який сформований 

на підставі ризик-орієнтовного 

підходу. 

Проведено 3 внутрішніх аудита, за 

результатами яких складені 

аудиторські звіти (від 10.04.2020                  

№ 7/41-1-20 ДСК, 10.08.2020                      

№ 7/41-5-20 ДСК, від 10.11.2020                      

№ 7/41-6-20 ДСК) відповідно. 

Проведені внутрішні аудити в 2020 

році орієнтовані на здійснення оцінки 

ефективності, результативності та 

якості виконання завдань та функцій 

Держенергонагляду. Презентовано 

висновки та рекомендації за 

результатами внутрішніх аудитів 

керівнику Держенергонагляду 

шляхом доповідних записок (від 

15.04.2020 № 28/41-20, від 11.08.2020 

№ 55/41-20, від 16.11.2020 № 98/41-

20). 

Протягом року надано                                             

11 рекомендацій, які прийняті у 
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повному обсязі керівництвом 

Держенергонагляду та доведено на 

виконання до суб’єктів внутрішнього 

аудиту дорученнями (від 29.04.2020                   

№ ДГ-36-20, від 12.08.2020 № ДГ-54-

20, від 18.11.2020 № ДГ-80-20). 

Рекомендації за результатами 

проведених внутрішніх аудитів 

направлені на покращення діяльності 

Держенергонагляду та недопущення 

в подальшому виявлених помилок та 

недоліків 

5.1.3 

Впровадження ефективної системи 

запобігання корупції в діяльності 

Держенергонагляду та його 

територіальних органах, подальше 

застосування та удосконалення механізмів 

прозорості, доброчесності, зниження 

корупційних ризиків та підвищення рівня 

довіри громадян до Держенергонагляду 

Стаття 19 Закону 

України «про 

запобігання 

корупції» 

I квартал 2020 

року 

Відділ з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

Виконано: відповідно до наказів 

Держенергонагляду від 16.12.2019   

№ 165 «Про початок проведення 

оцінки корупційних ризиків у 

діяльності Державної інспекції 

енергетичного нагляду України» та 

від 27.01.2020 № 15 «Про проведення 

оцінки корупційних ризиків у 

діяльності Державної інспекції 

енергетичного нагляду України» 

протягом І кварталу 2020 року 

забезпечено розроблення 

Антикорупційної програми 

Державної інспекції енергетичного 

нагляду України на 2020-2022 роки. 

28.02.2020 затверджено звіт за 

результатами оцінки корупційних 

ризиків у діяльності 

Держенергонагляду. 

27.03.2020 завершено підготовку та 

підписано Антикорупційну програму 
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Державної інспекції енергетичного 

нагляду України на 2020-2022 роки. 

Антикорупційна програма Державної 

інспекції енергетичного нагляду 

України на 2020-2022 роки 

затверджена наказом 

Держенергонагляду від 03.04.2020 

№ 75 та погоджена наказом 

Національного агентства з питань 

запобігання корупції від 06.08.2020  

№ 339/20 

5.1.4 

Добір персоналу, проведення 

функціонального обстеження та аналіз 

кількісного та якісного складу персоналу 

апарату Держенергонагляду, 

територіальних органів, забезпечення 

планування службової кар’єри, 

планомірного заміщення посад державної 

служби та стимулювання просування по 

службі з урахуванням професійної 

компетентності та сумлінного виконання 

посадових обов’язків 

Закон України «Про 

державну службу» 

Протягом року Управління по 

роботі з персоналом 

Виконано: заповнено 69% апарату. 

Оголошено 1 конкурс на 26 посад та 6 

доборів на 170 посад. 

Штатна чисельність станом на 

31.12.2019 була – 397 од. Фактична 

чисельність станом на 31.12.2020 – 

495 од., (штатна чисельність станом 

на 31.12.2020 – 718) 

5.1.5 

Впровадження телефонної «Гарячої лінії» 

у Держенергонагляді 

Закон України «Про 

звернення 

громадян» 

ІІ квартал 2020 

року 

Управління 

документообігу  

Виконано: Наказ Міненерго від 

03.12.2020 № 778  «Про затвердження 

Порядку проведення телефонної 

«гарячої лінії» у Державній інспекції 

енергетичного нагляду України» 

подано на державну реєстрацію до 

Міністерства юстиції України. Лист 

Міністерства енергетики України до 

Міністерства юстиції України та 

Секретаріату Урядового 

Уповноваженого у справах 

Європейського суду з прав людини 

від 04.12.2020 № 26/1.1-24.3-24723 
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5.1.6 

Забезпечення особистого прийому 

громадян у Держенергонагляді. Розробка 

та затвердження «Інструкції про порядок 

розгляду звернень та організації 

особистого прийому громадян у 

Державній інспекції енергетичного 

нагляду України» 

Закон України «Про 

звернення 

громадян» 

ІІ квартал 2020 

року 

Управління 

документообігу 

Виконано: Наказ Міненерго від 

03.12.2020 № 779  «Про затвердження 

Порядку розгляду звернень та 

організації особистого прийому 

громадян у Державній інспекції 

енергетичного нагляду України» – 

подано на державну реєстрацію до 

Міністерства юстиції України. Лист 

Міністерства енергетики України до 

Міністерства юстиції України та 

Секретаріату Урядового 

Уповноваженого у справах 

Європейського суду з прав людини 

від 04.12.2020 № 26/1.1-24.3-24711 

5.1.7 

Підвищення кваліфікації державних 

службовців Держенергонагляду  шляхом 

навчання за професійними програмами та 

участі у тематичних постійно діючих 

семінарах, тренінгах тощо 

Положення про 

Державну 

інспекцію 

енергетичного 

нагляду України, 

затверджене 

постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 

14.02.2018 № 77 (зі 

змінами) 

Протягом року Управління по 

роботі з персоналом 

Виконано: 207 державних службовців 

пройшли навчання  за загальними 

професійними (сертифікатними) 

програмами, 45 державних 

службовців – за загальними 

короткостроковими 

(сертифікатними) програмами та  

спеціальними програмами 

5.1.8 

Підвищення кваліфікації з питань 

запобігання і протидії корупції на 

державній службі для всіх категорій посад 

державних службовців 

Держенергонагляду 

Положення про 

Державну 

інспекцію 

енергетичного 

нагляду України, 

затверджене 

постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 

Протягом року Управління по 

роботі з 

персоналом; 

Відділ з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

Виконано: вжито заходів щодо 

підвищення кваліфікації, забезпечено 

інформування працівників 

Держенергонагляду про загальні 

професійні (сертифікатні) та 

короткострокові програми з питань 

запобігання та виявлення корупції, і 

забезпечення доброчесності, шляхом 

направлення інформації на їх 

електронні адреси, зокрема 8 
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14.02.2018 № 77 (зі 

змінами) 

державних службовців пройшли 

навчання з питань запобігання і 

протидії корупції 

5.1.9 

Висвітлення інформації про поточну 

діяльність Держенергонагляду та його 

територіальних органів на офіційному веб 

порталі та у соціальній мережі «Facebook» 

Положення про 

Державну 

інспекцію 

енергетичного 

нагляду України, 

затверджене 

постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 

14.02.2018 № 77 (зі 

змінами) 

Протягом року Відділ аналітично-

організаційної 

роботи, взаємодії з 

громадськістю та 

ЗМІ 

Виконано: на офіційному веб-сайті та 

у соціальній мережі «Facebook» за 

2020 рік опубліковано: новин – 265,                   

постів – 412 (станом на 31.12.2020) 

5.1.10 

Підготовка та подання щорічного звіту про 

чисельність працюючих та 

військовозобов’язаних, які заброньовані 

згідно з переліками посад і професій до 

відповідного військового комісаріату 

Порядок 

бронювання 

військовозобов’яза

них за органами 

державної влади, 

іншими 

державними 

органами, органами 

місцевого 

самоврядування та 

підприємствами, 

установами і 

організаціями на 

період мобілізації 

та на воєнний час, 

затверджений 

постановою 

Кабінету Міністрів 

України від 

04.02.2015 № 45 (зі 

змінами) 

До 01.03.2020 Сектор 

мобілізаційної 

підготовки 

Виконано: направлено  Звіт 

чисельність про працюючих та 

військовозобов’язаних, які 

заброньовані згідно з переліками 

посад і професій до відповідного 

військового комісаріату до 

Шевченківського районного у                      

м. Києві військового комісаріату (вих. 

від 20.01.2020 № 7/43-189-20) та 

Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства 

України (вих. від 28.02.2020 № 7/43-

611-20) 
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5.1.11 

Узагальнення та подання Міненерго 

бюджетного запиту на 2021 рік 

Бюджетний кодекс 

України 

ІІІ квартал 2020 

року 

Управління 

фінансового 

забезпечення та 

бухгалтерського 

обліку 

Виконано: бюджетний запит було 

направлено до Міністерства 

енергетики України  листом від 

18.08.2020 № 7/9-1767-20 

5.1.12 

Здійснення претензійно-позовної та 

правової роботи 

Постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 26.11.2008 

№ 1040 

Протягом року Управління 

правового 

забезпечення 

Виконано: забезпечено 

представництво (самопредставництво) 

Держенергонагляду в судах різних 

інстанцій, опрацьовано та 

підготовлено процесуальні 

документи відповідно до вимог 

процесуального законодавства у 13 

судових справах, де стороною або 

третьою особою по справі є 

Держенергонагляд 

 


