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Для визначення чинників та загроз корупційних ризиків Комі
сія провела аналіз нормативно-правових актів та організаційнорозпорядчих документів, що регулюють діяльність Агентства та
його підрозділів, положень про структурні підрозділи, посадові ін
струкції працівників. Також провела аналіз результатів зовнішніх
та внутрішніх перевірок, аудитів, листів, звернень, скарг громадян,
щодо діяльності Держенергоефективності.
В процесі роботи були виявлені корупційні ризики, які були
ідентифіковані. За результатами' роботи Комісія запропонувала за
ходи, щодо усунення (зменшення) виявлених корупційних ризиків
та структурні підрозділи відповідальні за їх виконання.
Ідентифіковані корупційні ризики
Опис ідентифікованого
корупційного ризику

Чинники корупційного ризику

Наявність у особи приватного інте
ресу у сфері, в якій вона виконує свої
службові чи представницькі повнова
ження,
що може вплинути
на
об’єктивність чи неупередженість.

Неповідомлення
посадовою
особою Агентства свого безпосе
реднього керівника про конфлікт
інтересів та прийняття ним рішень
в умовах його наявності;

Можливі наслідки коруп
ційного правопорушення чи
правопорушення,
пов’язаного з корупцією
Фінансові втрати, притяг
нення осіб до відповідаль
ності, втрата репутації, су
дові процеси проти Агентс
тва.

Відсутність в посадових інструкціях
Здійснення періодичного перег
Можливість
вчинення
чітко виписаних функцій та повнова ляду посадових інструкцій праців правопорушень,
переви
жень кожної посадової особи або їх ників не передбачено нормативно- щення повноважень, притя
правовими актами.
дублювання
гнення посадових осіб до
відповідальності.
Відсутність у посадової особи копії
Ненадання посадовими особами
Можливість вчинити дії
посадової інструкції для можливості цьому питанню належного значен з перевищенням службових
повноважень, а також бути
постійного використання її під час ви ня.
конання повноважень за посадою
притягнутим до відповіда
льності
Збір пакету документів необхідних
для надання адміністративної послуги
для проведення державної експертизи 3
енергозбереження вимагає значних ви
трат часу і коштів.

Вимога надання необхідних доку
ментів для отримання експертного
висновку, вимагає витрачення зая
вником певного часу для значної
кількості розрахунків, у зв’язку з
чим є значна вірогідність допу
щення помилок зі сторони заявни
ків, що може породжувати коруп
ційні правопорушення чи правопо
рушення, пов’язані з корупцією, в
установі на етапі перевірки доку
ментів.

Фінансові втрати, притяг
нення осіб до відповідаль
ності, втрата репутації, су
дові процеси проти Агентс
тва .
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Неврегульованість процедури про
ведення допорогових закупівель.
Втручання у діяльність конкурсної
комісії на зайняття посад державної
служби третіх осіб з метою впливу на
прийняття рішень; не повідомлення
членом конкурсної комісії про наявний
конфлікт інтересів може призвести до
вжиття ним заходів щодо переконання
інших членів приймати те чи інше рі
шення.
Зазначення недостовірної інформації у
декларації особи уповноваженої на ви
конання функцій держави або місцево
го самоврядування, несвоєчасне по
дання або неподання такої декларації.
Відсутність персональної відповідаль
ності посадових осіб Агентства за по
рушення під час опрацювання запитів,
звернень громадян .

Відсутність внутрішнього акту, Фінансові втрати, притяг
який регулює процедуру прове нення осіб до відповідаль
ності, втрата репутації, су
дення допорогових закупівель.
дові процеси проти Агентс
тва.
Вплив з боку посадових або ін Притягнення осіб до відпо
ших осіб з метою сприяння прийн відальності, втрата репута
яттю на державну службу близьких ції.
їм осіб;
неповідомлення членам комісії з
відбору кандидатів на посаду про
конфлікт інтересів.

Незнання антикорупційного зако
нодавства, умисне приховування
інформації, волевиявлення самої
особи.
Неповідомлення посадових осіб
Агентства про персональну відпо
відальність за якість, своєчасність
та достовірність відповіді на запи
ти, звернення.

Притягнення особи до від
повідальності.
Фінансові втрати, притяг
нення осіб до відповідаль
ності, втрата репутації, су
дові процеси проти Агентс
тва.

Фінансові втрати, притяг
Приватний інтерес посадових осіб нення осіб до відповідаль
Недоброчесність посадових осіб які щодо надання переваг певним пос ності, втрата репутації, су
входять до складу тендерного комету.
тачальникам товарів, робіт чи пос дові процеси проти Агентс
тва.
луг.
Можливість впливу з боку посадових
або інших осіб (членів конкурсної ко
місії) на результати другого етапу кон
курсу на зайняття посад державної
служби шляхом попереднього ознайо
млення кандидатів з обраним варіан
том ситуаційного завдання.

Не встановлення контролю (Нена
лежний контроль) з боку керівниц
тва за діяльністю конкурсних комі
сій.

Можливість впливу члена конкурсної
комісії (шляхом переконання інших
членів )на прийняття того чи іншого
рішення, зокрема у зв’язку з особистою
зацікавленістю в результатах відбору.

Непроведения аналізу проектів ак
тів органу влади щодо створення
внесення змін до конкурсних комі
сій на предмет виникнення конфлі
кту інтересів в окремих працівни
ків в разі включення їх до складу
комісії.

Невстановлення контролю (або не
Зниження рівня відповідальності особи
достатній контроль) за виконанням
у зв’язку з наступним звільненням 3
повноважень особами, які звільня
посади.
ються з посад у органі влади.

Притягнення осіб до відпо
відальності, втрата репута
ції, судові процеси проти
Агентства.

Притягнення осіб до відпо
відальності, втрата репута
ції, судові процеси проти
Агентства.

Фінансові втрати, притяг
нення осіб до відповідаль
ності, втрата репутації, су
дові процеси проти Агентс
тва.

Фінансові втрати, притяг
нення осіб до відповідаль
ності, втрата репутації, су
дові процеси проти Агентс
тва.
1
Ймовірність впливу зацікавлених осіб
. Нездійснення аналізу відповідно Фінансові втрати, притяг
на представників юридичної служби
нення осіб до відповідаль
сті доброчесності особи, яка наді- ності, втрата репутації, суоргану влади в суді під час підготовки
Недоброчесність посадових осіб Аге Занадто широкий перелік осіб, які
нтства під час представництва його ін уповноважені представити інте
тересів в судах.
реси органу.

*документів або безпосередньо предста ляється відповідним правом.
вництва інтересів органу влади.

дові процеси проти Агентс
тва.

Встановлення зовнішнього конт
ролю за здійсненням роботи з під
готовки антикорупційної програми
органу влади (у тому числі оцінки
Непрозоре проведення оцінки коруп- корупційних ризиків) - залучення
Ймовірність невірної оцін
ційних ризиків у діяльності Агентства. до вказаного процесу експертів та ки корупційних ризиків.
представників громадськості (зок
рема, але не виключно, шляхом їх
включення до складу комісій з оці
нки корупційних ризиків).
Вимога досить великого за обсягом
Перелік документів при наданні Втрата репутації.
переліку документів для отримання адміністративних послуг для вида
свідотств, вимагає витрачення заявни чі свідоцтв про належність палива
ком значного часу та багатьох прямих до альтернативного та про кваліфі
контактів з різними установами. Це кацію когенераційних установок
створює можливості для хабарництва досить великий із певними вимо
та зловживання для прискорення одер гами.
жання документів в цих установах.
При такому великому обсязі докумен
тів є велика вірогідність помилок зі
сторони заявників, що може породжу
вати корупційні правопорушення чи
правопорушення, пов’язані з корупці
єю, в самому Департаменті на етапі пе
ревірки документів.
Дискреційні повноваження Кон Фінансові втрати, притяг
Втручання у діяльність конкурсної курсної комісії з відбору тем нення осіб до відповідаль
комісії з відбору тем НДДКР третіх НДДКР, відсутність у складі комі ності, втрата репутації, су
осіб з метою впливу на прийняття нею сії
незалежних
представників. дові процеси проти Агенте- і
рішень, не повідомлення членом кон Прийняття пропозиції, обіцянки тва.
курсної комісії про наявний конфлікт або одержання неправомірної ви
інтересів може призвести до вжиття годи головою та/або членом Кон
ним заходів щодо переконання інших.
курсної комісії від потенційного
контрагента.
Змова виконавця НДДКР з посадов
Можливі
зловживання
при Фінансові втрати, притяг
цем, який супроводжує виконання складанні цінових пропозицій від нення осіб до відповідаль
НДДКР за рахунок коштів Державного потенційних виконавців НДДКР.
ності, втрата репутації, су
бюджету,_ щодо завищення цінових
дові процеси проти Агентс
пропозицій з метою отримання особи
тва.
стої вигоди.
Вимога досить великого за обсягом
Перелік документів при наданні Притягнення осіб до відпо
переліку документів для призначення пакету документів для призначен відальності, втрата репута- ■
органом з оцінки відповідності вимо ня органом 3 оцінки відповідності ції.
гам технічного регламенту, вимагає вимогам технічного регламенту
витрачення заявником значного часу та досить великий із певними вимо
прямих контактів з різними установа гами.
ми. Це створює можливості для хабар
ництва та зловживання для прискорен
ня одержання документів в цих уста
новах. При такому великому обсязі до
кументів є велика вірогідність помилок
зі сторони заявників, що може поро
джувати корупційні правопорушення
чи правопорушення, пов’язані з коруп
цією, в самому Управлінні на етапі пе
ревірки документів.

Заходи щодо усу Особа (особи),
нення корупційно- відповідальна
(і) за виконан
го ризику
ня заходу

Строк виконання заходів
щодо усунення корупційного ризику

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику (низька/
середня/ висока)

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків

?
Ресур
си для
впровадження за
ходів

Очікувані ре
зультати

Наявність у особи при середня
Моніторинг до Головний Щокварта додат Повідомлен
ватного інтересу у сфері, в
тримання кодексів спеціаліст
з льно
кових ня НАЗК з£
якій вона виконує свої
поведінки, врегу питань запобі
ресур встановленим
службові чи представни
лювання конфлік гання та вияв
сів не фактом відпові
цькі повноваження, що
ту інтересів, а та лення коруп
пот дно до данш
може
вплинути
на
кож обмежень та ції.
ребує моніторингу.
об’єктивність чи неупере
правил щодо оде
дженість.
ржання подарун
ків, переваг, пільг.
Відсутність у посадових середня
Здійснення де Керівники 01.10.2018
до
Корегування
інструкціях чітко виписа
тального
опису структурних
датко функцій та пов
них функцій та повнова
повноважень, фу підрозділів.
вих
новажень поса
жень кожної посадової
нкцій та прав по
ресур дових осіб, усу
особи, або їх дублювання.
садових осіб Дерсів не нення функцій
женергоефективпот що дублюються.
ності та її струк
ребує
турних підрозді
лів, відповідаль
ності та контролю
за їх здійсненням.
Відсутність у посадової низька
особи копії посадової ін
струкції для можливості
постійного використання її
під час виконання повно
важень за посадою.

Надання кож Керівники
ній посадовій осо структурних
бі під підпис при підрозділів.
мірника посадової
інструкції
для постійного
н
використання
під час виконання
повноважень
за
посадою.
••

01.10.2018

до
Виконання
датко посадовими
вих
особами повно
ресур важень та функ
сів не цій, передбаче
пот- них посадовою
зебує інструкцією.

Вимога надання необ низька
Супроводжен
ДепартаГрудень
хідних документів для
ня проекту ЗУ мент технічно 2018
отримання
експертного
«Про енергетичну го регулюван
висновку, вимагає витра
ефективність
ня.
чення заявником певного
»яким передбаче
часу для значної кількості
но вичерпний пе
розрахунків, у зв’язку
релік документів
чим є значна вірогідність
для отримання ек
допущення помилок Зі
спертного виснов
сторони заявників, що мо
ку Проект вище
же породжувати корупцій
зазначеного зако
ні правопорушення чи
ну надіслано для
правопорушення, пов’язані
погодження
до
корупцією, в установі на
центральних ор
етапі перевірки докумен
ганів виконавчої
тів».
влади.
У
6місячний термін з
дня
набрання
чинності Закону
України
«Про
енергетичну ефек
тивність» розро
бити та винести
на розгляд Уряду
постанову Кабіне
ту Міністрів Укра
їни про державну
експертизу з енер
гозбереження для
удосконалення
порядок
прове
дення експертизи
енергозбереження та забезпечення
її
відповідності
вимогам законо
давства про адмі
ністративні пос
луги.
Розробка
та Управління жовтень
Неврегульованість про низька
прийняття
акту
фінансування, 2018
цедури проведення допоякий
врегулює бухгалтерсь
зогових закупівель.
процедуру прове кого обліку та
дення допорого звітності.
вих закупівель.

до
Прийняття
датко закону Україні
вих
«Про енергети
ресур чну
ефектив
сів не ність».
пот
ребує

до
Затверджен
датко ня внутрішньо
вих
го
документу
ресур який врегулює
сів не процедуру про
пот ведення допоро
ребує гових
закупі
вель .
Втручання у діяльність середня 1.Моніторинг ка Г оловний
За день
до нформування
конкурсної комісії на за
ндидатів на поса спеціаліст
з до прове датко керівника щодо
йняття посад державної
ду державної слу питань запобі дення кон вих
служби третіх осіб з метою
жби щодо можли гання та вияв курсу.
ресур виявлених фак
впливу на прийняття рі
вого
конфлікту пення коруп
сів не тів, недопущен
шень; не повідомлення
інтересів та впли ції.
пот ня таких осіб до
членом конкурсної комісії
ву на прийняття
ребує участі у конкур
про наявний конфлікт ін
рішень конкурс
сі; повідомлен
тересів може призвести до
ною комісією.
вжиття ним заходів щодо
2. Детальне доку Відділ ро Протя
ня НАЗК за
переконання інших членів
ментування про боти з персо гом року
встановленим
приймати те чи інше рі
цесу
ухвалення налом.
під час за
фактом відпові
шення.
рішень
сідань ко
дно до даних
за результатами
місії
проходження усіх
моніторингу
етапів конкурсу
Уникнення можливості впливу
на членів
комісії та на
прийняття
рі
шень комісією

.р

Порушення вимог фі середня
Проведення
Щокварта до Відсутність по
Г оловний
нансового контролю, не
періодичних тре "спеціаліст
льно
датко рушення ВНМО]
своєчасне подання або не
нінгів та підви
вих
фінансового ко
подання декларації особи
іцення кваліфіка.питань запобі
ресур нтролю та не
уповноваженої на вико
ції для посадови*гання та вияв
сів не своєчасного по
нання функцій держави
осіб Агентства і:лення коруппот дання або іієно
або місцевого самовряду
спеціального за
ребує дання деклара
вання.
конодавства, від ЦІЇції державнимі
повідальності зг
службовцями
порушення зако
агентства.
нодавства.
Постійно
Повідомлення
Здійснення ко
НАЗК за вста
нтролю за своєча
новленими фак
сністю подачі де
тами порушень.
кларацій.
Попередження
Керівники Листопад
Відсутність персональної середня
до
кожного
праців
структурних
2
0
1
8
датко
Відсутність
відповідальності посадо
ника про персона підрозділів.
вих
порушень
піт
вих осіб Агентства за по
льну відповідаль
ресур час опрацюван
рушення під час опрацю
ність за порушен
сів не ня запитів те
ня законодавства
пот звернень грома
вання запитів, звернень
щодо доступу до
ребує дян.
громадян.
інформації, звер
нень громадян та
антикорупційного
законодавства із
зазначенням ста
тей нормативноправових
актів,
якими така відпо
відальність вста
новлена, та санк
цій, які вони пе
редбачають, Роз
міщення на офі
Інформацію про
ційному сайті ор
гану (розповсю
можливість
дження
іншим
оскарження дій
шляхом) інформа
посадових осіб
ції про можли
із зазначенням
вість оскарження
дій посадових осіб
контактів, куди
які працюють з
можна зверну
запитами (в тому
тися на веп.
числі зовнішньо
сайті Агентства
го) із зазначенням
контактів,
куди
розміщено.
можна звернутися
із означених пи
тань.
середня
Використання
Управління Постійно
Відсутність
до
Недоброчесність посадо
примірної
доку
фінансування,
датко
фактів
пору
вих осіб які входять до
ментації, затвер бухгалтерсь
вих
шень при про
складу тендерного комету.
дженої Міністерс кого обліку та
ресур веденні держав
твом економічно звітності
сів не них.
го розвитку і тор
пот
гівлі України.
ребує
Встановлення
Головний
При про
Відсутністьдо
Можливість впливу з бо низька
додаткового
конт
спеціаліст
з
веденні
датко
фактів
впливу
ку посадових або інших
ролю (у тому чис питань запобі конкурс вих
на
результати
осіб (членів конкурсної
лі зовнішнього) за гання та вияв ного від ресур другого
етапу
комісії) на результати дру
дотриманням спе лення корупції бору кан сів не конкурсу на за
ціального та анти
дидатів на пот йняття
посад
гого етапу конкурсу на за
корупційного
за
посади.
ребує
державної
слу
йняття посад державної
конодавства під
жби
шляхом
служби шляхом поперед
тас
проведення
попереднього
нього ознайомлення кан
конкурсу на за
ознайомлення
йняття посад.
кандидатів з обдидатів з обраним варіан-

тэтй ситуаційного завдан
ня.

Запроваджень«
періодичного мо
ніторингу
доку
ментації
щодс
здійснення конку
рсного відбору щ
кожну з посад.
Публікації Не Відділ росайті інформаці'іботй з персо
щодо
кожного налом Управ
етапу конкурсного ління комуні
відбору - СПИСКІЕ кації та зв'яз
осіб, які беруть ків з громад
участь у конкурсі ськістю.
із зазначенням ін
формації про їх
допущення до на
ступного
етапу
відбору, а також критерії відбору,
які були застосо
вані комісією у
кожному конкрет
ному випадку.

Розробка внут Відділ ро
Можливість впливу чле низька
рішнього механі боти з персо
на
конкурсної
комісії
зму та встанов налом.
(шляхом переконання ін
лення процедури
Г оловний
ших членів )на прийняття
розкриття інфор спеціаліст
з
мації про конф питань запобі
того чи іншого рішення,
лікт інтересів чле гання та вияв
зокрема у зв’язку з особис
нами конкурсної лення коруп
тою зацікавленістю в ре
комісії та відмову ції.
зультатах відбору.
у включенні до Юридичне
складу членів цієї Управління.
комісії, повідом
лення
членом
конкурсної комісії
про конфлікт ін
тересів та пода
льших
дій
у
зв’язку з таким
конфліктом інте
ресів.
Ознайомлення Відділ роботи
членів комісії 3з персоналом.
таким механізмом
та попередження
про відповідаль
ність у разі його
порушення.
Здійснення по Керівники
Зниження рівня відпові низька
силеного
контро структурних
дальності особи у зв’язку 3
лю з боку безпо підрозділів
наступним звільненням з
середнього керів
посади.
ника за діяльністю
працівників,
які
мають намір зві
льнитися. Забез
печення
звірки
паперової корес
понденції та до
кументів, що місгяться на носіях
нформації, а та
кож матеріальних
дінностей, відпо
відальним за які
.........

раним
варіан
том ситуаційно
го завдання.
Повідомлен
ня керівництв;
та усунення не
відповідності
(вимог до доку
метації)
щодс
здійснення кон
куреного ВІдбору. Повідомлен
ня
правоохо
ронних органії
про встановлен:
факти невідпо
відності доку
ментації.

Забезпечення
прозорості кон
курсного відбо
ру
шляхом
оприлюднення
інформації..
Г рудень
до Проект внутрі
2018
датко шнього докуме
вих
ресур нту з врегулю
сів не вання можливо
пот го
конфлікту
ребує інтересів членів
конкурсної ко
місії Держенергоефективності.

При звіль до
Матеріальні
ненні пра датко цінності пере
цівника вих
дані іншій від
ресур повідальній
сів не особі в повному
пот обсязі
ребує

Ї- - Г

був
працівник 5
який звільняється ?
та передачу іншо
му відповідально
му
працівнику 5
визначеному кері
вником.

Перегляд пере Юридичне
Недоброчесність посадо низька
Листопад
до
Відсутність
ліків осіб, які упо-управління
2018
датко дійсних Довіре
вих осіб Агентства під час
вноважені пред
вих
ностей виданих
представництва його інте
ставляти інтереси
ресур особам, які зві
ресів в судах.
органу влади в су
сів не льнилися, при
ці, скасування до
пот пинили повно
віреностей
осо
ребує важення.
бам, які звільни
лися (припинили
повноваження),
щодо яких за ре
зультатами моні
торингу (перевір
ки) було встанов
лено порушення
ними антикорупційного або спеці
ального
законо
давства (необгру
нтована відмова
від позову, його
визнання тощо).
Внесення змін Юридичне
Грудень
Ймовірність впливу заці низька
до
Повідомлен
у
довіреності,
ви
управління
2018
датко
ня
Г оловного
кавлених осіб на представ
дані органом вла
вих
спеціаліста
з
ників юридичної служби
ди, з метою вста
ресур питань запобі
органу влади в суді під час
новлення
обме
сів не гання та вияв
жень щодо ви
пот лення корупції
підготовки документів або
знання та відмови
ребує га
правоохо
безпосередньо представ
від позовів. Про
ронних
органів
ництва інтересів органу
ведення періодич
щодо фактів ви
влади.
ного моніторингу
явлених за ре
прийнятих судо
зультатом моні
вих рішень упов
торинг судових
новаженим
під
рішень.
розділом з питань
запобігання та ви
явлення корупції
на предмет вияв
лення
особистої
заінтересованості
у результатах роз
гляду тієї чи іншої
справи
Встановлення
Грудень
Непрозоре
проведення низька
до Відсутність фа
Г оловний
зовнішнього
кон
2018.
датко
ктів непрозоро
оцінки корупційних ризи
спеціаліст
з
тролю за здійс
вих
го проведення
ків у діяльності Агентства.
ненням роботи 3 питань запобі
ресур оцінки коруп
підготовки анти- гання та вияв
сів не ційних ризиків у
корупційної про лення корупції
пот діяльності Аге
грами органу вларебує нтства.
ещ
(у тому числі
О Ц ІН К И
корупційіих ризиків) - за
лучення до вказатого_ процесу екс
пертів та предста
вників громадсь
кості (зокрема, але
|іте шляхом
їх

включення
дЭ
складу комісій 3
оцінки корупції
них ризиків).
Вимога досить вели - низька
Супроводжен
Департа
Грудень
до
Прийняття
кого за обсягом перелік]і
ня проекту 33м е н т віднов -2018
датко закону Україні
документів для отриманнюї
«Про енергетйчн]/люваних дже
вих
«Про енергети
свідотств, вимагає витра
ефективність
рел енергії т<3
ресур чну
ефектив
чення заявником значногс)
»яким передбаче -альтернативсів Нізність».
часу та багатьох прями?с
но вичерпний пе -них видів па
пот
контактів з різними уста
релік документіїзлива.
ребує
новами. Це створює мож
для отримання ек
ливості для хабарництва тг
спертного виснов "Департамент
зловживання для приско
ку Проект вище
рення одержання докумен
зазначеного зако .технічного ре
тів в цих установах. Прв
ну надіслано дляггулювання
такому великому обсязі
погодження
деУнергоефектив
документів є велика віро
центральних ор ності
гідність помилок зі сторо
ганів виконавчо'
ни заявників, що може по
влади.
У
6роджувати
корупційш
місячний термін 3 Департамент
правопорушення чи пра
дня
набрання стратегічного
вопорушення, пов’язані з
чинності Закону
розвитку
корупцією, в самому Де
України
«Про
партаменті на етапі пере
енергетичну ефек
вірки документів.
тивність» розро
бити та винести
на розгляд Уряду
постанову Кабіне
ту Міністрів Укра
їни про державну
експертизу з енер
гозбереження для
удосконалення
порядок
прове
дення експертизи
з енергозбережен
ня та забезпечення
її
відповідності
вимогам законо
давства про адмі
ністративні пос
луги.
Втручання у діяльність середня
Запрошення до Департамент При про
до
Відсутність
конкурсної комісії з відбо
складу комісії не
веденні
датко
фактів
втручан
ру тем НДДКР третіх осіб
залежних
пред технічного ре конкурсної вих
ня у діяльність
гулювання
з метою впливу на прийн
ставників.
комісії
зесур- конкурсної ко
яття нею рішень, не пові
енергоефектив
сів не місії з відбору
домлення членом конкур
пот- гем
НДДКР
ності
сної комісії про наявний
зебує третіх осіб.
конфлікт інтересів може
Департа
призвести до вжиття ним
мент
стратегі
заходів щодо переконання
чного
розвит
інших членів приймати те
ку
чи інше рішення.
Змова
виконавця середня
Мінімізація
Департа
При продоВідсутність
НДДКР з посадовцем,
безпосередніх ко мент віднов - 1зеденні
цатко- фактів
змови
який супроводжує вико
. нтактів та можли тюваних дже -1конкурсної)зих
зиконавця
нання НДДКР за рахунок
востей впливу у зел енергії таїкомісії
зесур- НДДКР з поса
коштів Державного бю
троцесі прийняття £шьтернативлв неїдовцем,
який
джету, щодо завищення
управлінських рі-і-1ИХ видів па10Тсупроводжує
цінових пропозицій з ме
пень.
шва
зебує шконання
тою отримання особистої
ІНДДКР.
вигоди.
Вимога досить вели низька
Супроводжен
Департа
Грудень
доПрийняття
кого за обсягом переліку
і ні
проекту ЗУ »мент віднов-1>018
Щ ТК О -3 акону України
документів для призна
<(Про енергетичну Ііюваних джеЕЇИХ
<(Про енергетичення органом з оцінки ві
єфективність
)ел енергії та
іесур-1(ну
ефективдповідності вимогам тех
>, яким передбаче-аільтернативс ів нег гість».
нічного регламенту, вимаЕ-[о вичерпний пе-гшх видів паггот-

гай витрачення заявником
значного часу та прямих
контактів з різними уста
новами. Це створює мож
ливості для хабарництва та
зловживання для приско
рення одержання докумен
тів в цих установах. При
такому великому обсязі
документів є велика віро
гідність помилок зі сторо
ни заявників, що може по
роджувати
корупційні
правопорушення чи пра
вопорушення, пов’язані з
корупцією,
в
самому
Управлінні на етапі пере
вірки документів.

Голова Комісії

релік документів лива.
для отримання ек Департамент
спертного виснов
ку Проект вище технічного ре
зазначеного зако гулювання
ну надіслано для енергоефектив
погодження
до ності
центральних ор
ганів виконавчої
влади.
У
6- Департа
місячний термін з мент стратегі
дня > набрання чного розвит
чинності Закону ку
України
«Про
енергетичну ефек
тивність» розро
бити та винести
на розгляд Уряду
постанову Кабіне
ту Міністрів Укра
їни про державну
експертизу з енер
гозбереження для
удосконалення
порядок
прове
дення експертизи
з енергозбережен
ня та забезпечення
її
відповідності
вимогам законо
давства про адмі
ністративні пос
луги^_______

ребує

Є.Погуляйло

