МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

Про Комісію з оцінки корупційних
ризиків та моніторингу виконання
антикорупційної програми
Міністерства енергетики
Відповідно до підпункту 1 пункту 5 Положення про Міністерство
енергетики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 17.06.2020 № 507; Методології оцінювання корупційних ризиків у
діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з
питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848,
н а к а з у ю:
1. Створити Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу
виконання антикорупційної програми Міністерства енергетики України (далі Комісія) та затвердити її Склад, що додається.
2. Затвердити Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків та
моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства енергетики
України, що додається.
3. Комісії до
ризиків.

30 листопада 2021 року здійснити оцінку корупційних

4. Департаменту комунікацій (Лариса ШУСТЕНКО)
оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міненерго.

забезпечити

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного
секретаря БОНДАРЕНКА Володимира.

Міністр

Герман ГАЛУЩЕНКО

ив
Міністерство енергетики України
№212 від 20.09.2021
КЕП: Галущенко Г. В. 18.09.2021 14:09
3ED5083160DBC59B040000007CDD06006E121200

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики
України
«__» ________ 2021 року № _____

СКЛАД
Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання
антикорупційної програми Міністерства енергетики України
Г олова Комісії:
БОНДАРЕНКО
Володимир Валерійович

державний секретар

Заступник голови Комісії:
ПОЛУЕКТОВ
Сергій Юрійович

завідувач Сектору з питань
запобігання та виявлення
корупції

Секретар Комісії:
АРТЮХОВ
Ян Віталійович

головний спеціаліст Сектору з
питань запобігання та
виявлення корупції

Члени Комісії:
КОЛІСНИК
Микола Олександрович

в.о. Генерального директора
Директорату нафтогазового
комплексу та розвитку ринку
нафти, природного газу та
нафтопродуктів

КУЦЕНКО
Світлана Вікторівна

начальник Управління роботи з
персоналом

УГРЮМОВА
Софія Сергіївна

заступник начальника
Управління - начальник
відділу охорони праці та
цивільного захисту

ГЕРАСИМЧУК
Лариса Миколаївна

заступник директора
Департаменту - начальник
відділу первинного розгляду
документів та методології
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документування управлінської
діяльності
НЕБІЩАНСЬКИЙ
Артур Михайлович

начальник відділу фізичного
захисту ядерних установок та
ядерних матеріалів
Департаменту ядерної
енергетики та атомної
промисловості

ДАНІВ
Марта Іванівна

заступник начальника відділу
загально - правових питань та
взаємодії з органами державної
влади Юридичного
департаменту

ЛЕВЧЕНКО
Іван Олександрович

заступник начальника відділу
міжнародної технічної
допомоги та співробітництва з
міжнародними організаціями та
країнами ЄС Управління
міжнародних зв’язків

ГОРОВЕНКО
Євгеній Вікторович

завідувач сектору закупівель
Управління адміністративного
забезпечення та закупівель

КОЦЮБА
Ірина Володимирівна

начальник відділу бюджетного
фінансування Департаменту
звітності та бюджетного
фінансування

ШЕВЦОВА
Тетяна Юріївна

головний спеціаліст відділу
комунікацій та зв’язків зі ЗМІ
Департаменту комунікацій

БУЛАХ
Світлана Валеріївна

головний спеціаліст Відділу
науково - технічної політики

КАБАННІК
Марина Віталіївна

головний спеціаліст відділу
аудиту підприємств
електроенергетичного та ядерно
- промислового комплексу
Департаменту внутрішнього
аудиту

МАСЮК
Карина Анатоліївна

головний спеціаліст Відділу
внутрішнього контролю

ШУРІНОВА
Катерина Ігорівна

головний спеціаліст відділу
координації та супроводу
діяльності торфодобувних
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підприємств та
енергомеханічного
забезпечення Департаменту
вугільно-промислового
комплексу
СТАРУШКЕВИЧ
Уляна Михайлівна

державний експерт експертної
групи з експертизи проектів
актів законодавства та
юридичного супроводу
Директорату стратегічного
планування та європейської
інтеграції

ДЕМИДЕНКО
Володимир Юрійович

Президент Антикорупційної
громадської спілки «Совість»
(за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики
України
«__» ________ 2021 року № _____

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання
антикорупційної програми Міністерства енергетики України
1. Це Положення визначає завдання та функції, а також регулює питання
організації діяльності Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу
виконання антикорупційної програми Міністерства енергетики України (далі Комісія)
2. Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Міненерго.
3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України,
указами Президента України та постановами Верховної Ради України,
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету
Міністрів України, Національного агентства з питань запобігання корупції,
іншими актами законодавства та цим Положенням.
4. Основними завданнями Комісії є:
1) проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства
енергетики України (далі - Міненерго) та розроблення за результатами її
проведення пропозицій щодо усунення (зменшення рівня) виявлених
корупційних ризиків у діяльності Міненерго;
2) підготовка пропозицій до проекту антикорупційної програми Міненерго;
3) координація та оцінка виконання антикорупційної програми Міненерго.
5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
1) здійснює планування діяльності з проведення оцінки корупційних ризиків
у діяльності Міненерго та подає робочий план оцінки корупційних ризиків на
затвердження голові Комісії. За необхідності переглядає цей план на різних
етапах проведення оцінки корупційних ризиків;
2) проводить аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища Міненерго з
метою виявлення корупційних ризиків у нормативно-правових актах та
організаційно-управлінській діяльності Міненерго;
3) організовує отримання інформації для ідентифікації (виявлення)
корупційних ризиків шляхом використання різних джерел;
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4) здійснює ідентифікацію (виявлення) корупційних ризиків у діяльності
Міненерго;
5) у встановленому порядку здійснює оцінку корупційних ризиків у
діяльності Міненерго;
6) готує звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
Міненерго та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення рівня) виявлених
корупційних ризиків;
7) на підставі проведеної оцінки корупційних ризиків розробляє пропозиції
до проекту антикорупційної програми Міненерго;
8) координує виконання антикорупційної програми Міненерго;
9) проводить оцінку ефективності виконання антикорупційної програми
Міненерго;
10) готує, у разі необхідності, пропозиції щодо здійснення в установленому
порядку корегування антикорупційної програми Міненерго;
11) взаємодіє з громадськими об’єднаннями,
іншими інститутами
громадянського суспільства з питань, віднесених до компетенції Комісії;
12) виконує за дорученням керівництва Міненерго інші завдання.
6. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:
1) заслуховувати представників структурних підрозділів апарату
Міненерго, державних підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління Міненерго, господарських товариств, щодо яких Міненерго
здійснює функції з управління корпоративними правами держави та
господарських структур, контроль за діяльністю яких здійснює Мініенерго (далі
- підприємства), з питань, що належать до компетенції Комісії, давати їм
відповідні доручення, необхідні для вирішення питань, що належать до
компетенції Комісії;
2) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів
апарату Міненерго, державних підприємств інформацію, необхідну для
виконання поставлених перед Комісією завдань;
3) залучати в установленому законодавством порядку до роботи Комісії
працівників структурних підрозділів апарату Міненерго, державних
підприємств, інших державних органів (за згодою їх керівників), які не входять
до її складу;
4) вносити керівництву Міненерго пропозиції щодо вдосконалення у
Міністерстві роботи з питань запобігання та виявлення корупції;
5)
залучати для забезпечення своєї діяльності матеріальні ресурси
Міненерго.

3

7. Персональний склад Комісії затверджується наказом Міненерго. До
складу Комісії входять голова, заступник голови, секретар та члени Комісії.
До складу Комісії включаються особи, які знають особливості діяльності
Міненерго, а також представники служби управління персоналом,
бухгалтерської та юридичної служб, внутрішнього аудиту, уповноваженого
підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції, представники
громадськості та експертного середовища (за згодою).
На різних етапах проведення оцінки корупційних ризиків до роботи Комісії
можуть в установленому законодавством порядку залучатися інші працівники
структурних підрозділів Міненерго, інших державних органів (за згодою їх
керівників), які не входять до її складу, але можуть надати інформацію для
здійснення об’єктивної та якісної оцінки корупційних ризиків у діяльності
Міненерго.
8. Комісія очолює голова Комісії, який має заступника. У разі відсутності
голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови.
9. Голова Комісії:
1) організовує роботу Комісії та забезпечує для цього необхідні умови;
2) затверджує робочий план оцінки корупційних ризиків;
3) визначає перелік питань для розгляду на засіданні Комісії.
10. Секретар Комісії:
1) готує проекти порядку денного засідання Комісії;
2) інформує членів Комісії та запрошених осіб про дату, час і місце
проведення засідання Комісії та порядок денний;
3) оформляє протоколи засідання Комісії;
4) готує інші документи, необхідні для забезпечення роботи Комісії.
11. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться
відповідно до затвердженого робочого плану оцінки корупційних ризиків або в
разі потреби, але не рідше одного разу на півроку.
12. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як
дві третини її членів.
13. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою
більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.
14. Рішення Комісії оформлюється протоколом.
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У протоколі зазначається список присутніх на засіданні Комісії, питання, які
розглядалися, та рішення, прийняті за результатами обговорення відповідного
питання, із зазначенням результатів голосування.
Кожен член Комісії має право внести до протоколу свої пропозиції та
зауваження з питання, яке розглядалося на засіданні.
15. Протокол засідання Комісії оформляється протягом двох робочих днів,
підписується головою та секретарем Комісії. Копія протоколу доводиться до
відома всіх членів Комісії.
16. Рішення Комісії,
рекомендаційний характер.

прийняті

в

Завідувач Сектору з питань запобігання
та виявлення корупції

межах

її

повноважень,

мають

Сергій ПОЛУЕКТОВ

