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Вступ. 

 

 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» (далі - підприємство) активно 

проводить роботу щодо запобігання та виявлення корупції, усунення передумов 

для її виникнення і всебічно підтримує реалізацію державних заходів, 

спрямованих на запобігання корупції, забезпечення прозорості й відкритості в 

своїй діяльності. 

У 2020 році підприємство не зупинялося на досягнутому та продовжувало 

активно рухатися в напрямку недопущення корупційних проявів відповідно до 

основних положень діючої Антикорупційної програми. 

 Так, в результаті вжитих заходів була проведена оцінка корупційних 

ризиків, оновлена виробнича документація антикорупційного спрямування, на 

плановій основі виконувались передбачені Антикорупційною програмою 

заходи спрямовані на виявлення, протидію та запобігання корупції. 

 

Оцінка корупційних ризиків у 
діяльності підприємства. 

 

 



4 
 

На підприємстві було проведено практичні заходи з оцінки корупційних 

ризиків за 2020 рік. 

В результаті було оновлено склад постійно діючої комісії з оцінки 

корупційних ризиків КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго».  

Наказом від 20 жовтня 2020 року № 341 затверджено новий персональний 

склад Комісії та Положення. 

 

 

    Дотримуючись принципів відкритості та прозорості у своїй антикорупційній 

діяльності, залучитись до участі з оцінки корупційних ризиків було 

запропоновано громадськості та зовнішнім експертам в антикорупційній сфері, 

а також працівникам підприємства. 

 

АНТИКОРУПЦІЙНІ НОВИНИ  
 

комунального підприємства Вінницької міської ради  
"Вінницяміськтеплоенерго" 

2020-10-19 ( До відома працівників підприємства, ділових партнерів та громадськості міста Вінниця!  

З 10 листопада 2020 року буде розпочата робота Комісії з метою проведення комплексу 

організаційних заходів з оцінки корупційних ризиків в діяльності КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго». 

При наявності пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Антикорупційної програми 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» від 14.02.2019 року, а також при наявності інформації 

щодо потенційно наявних корупційних ризиків в організаційно-управлінських, фінансово-

господарських, кадрових та юридичних процедурах діяльності підприємства, прошу Вас 

повідомляти на «Електрону скриньку» antikor@vmte.vn.ua , або особисто професіоналу з 

антикорупційної діяльності підприємства.” 

Професіонал з антикорупційної діяльності 
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    В період з 10 листопада 2020 року до 15 грудня 2020 року складом Комісії з 

оцінки корупційних ризиків у діяльності КП ВМР «ВМТЕ» відповідно до 

наказу від 20 жовтня 2020 року № 342 проведено комплекс заходів щодо 

періодичної оцінки корупційних ризиків на підприємстві згідно до вимог 

Розділу ІІІ, «Антикорупційної програми КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго». 

 

    Оцінку ризиків проведено з урахуванням «Загальних підходів та методології 

ідентифікації корупційних ризиків під час роботи Комісії з оцінки корупційних 

ризиків у діяльності КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» від 03.10.2019 року 

№1142 та врахування окремих положень Рішення НАЗК від 02.12.2016 року 

№126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у 

діяльності органів влади». 

    Відповідно до вимог антикорупційного законодавства та Положення, Комісія 

провела практичну роботу з ідентифікації корупційних ризиків в діяльності 

підприємства, які можуть негативно вплинути на виконання виробничих 

процесів та в цілому на виконання поставлених перед підприємством завдань. 

Проведені заходи полягали у визначенні вразливих до ризиків сфер діяльності 

та їх аналізу, а також у встановленні чинників корупційних ризиків в наявних 

організаційно – розпорядчих, виробничих документах підприємства, за умов 

існування яких виникає ймовірність вчинення посадовою особою, працівником 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. За результатами 

ідентифікації корупційних ризиків у діяльності підприємства було здійснено їх 

визначення, яке включало аналіз специфіки діяльності підприємства та його 
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структурних підрозділів і опис корупційного ризику, а також всебічну оцінку у 

відповідності до існуючої методології. 

     В грудні 2020 року було підготовлено «Звіт за результатами оцінки 

корупційних ризиків у діяльності КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»»         

(№ 10/3302 від 17.12.2020 року), зміст якого був схвалений складом Комісії 

(Протокол № 26 від 15.12.2020 року) та  затверджений генеральним 

директором. 

 

 
 

     Проаналізувавши результати проведених заходів щодо попередження та 

недопущення вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, 

працівниками підприємства упродовж 2020 року визначених у «Звіті за 

результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» від 27.11.2019 року № 35/9167, Комісія дійшла 

висновку , що вони були проведені ефективно. 

Результати виконання заходів, визначених 

Антикорупційною програмою. 
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    Упродовж 2020 року на підприємстві не було виявлено фактів вчинення 

працівниками корупційних або пов’язаних з корупцією протиправних дій. 

Повідомлення про потенційний та реальний конфлікт інтересів щодо 

працівників та керівництва підприємства не надходило, службові розслідування 

за цим напрямком не проводились. 

Було опрацьовано звернення та надано відповідь до Управління стратегічних 

розслідувань у Вінницькій області від 23.07.2020 року Вх. № 3296 «Про 

отримання інформації та копії документів». 

 

 
 

 

 

Виконання заходів передбачених Антикорупційною програмою 

упродовж 2020 року: 

 

 194    антикорупційних перевірок ділових партнерів; 

 82     консультації працівників з питань «декларування»; 
 66     вступних інструктажів та перевірок працівників; 

 23     випадки анкетування суб’єктів декларування; 
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Результати роботи щодо подання посадовими 

особами підприємства Е-декларацій. 

 

 

У 2020 році було забезпечено виконання суб’єктами декларування з числа 

працівників підприємства вимог антикорупційного законодавства щодо 

подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування за 2019 рік. 

Зазначену роботу було проведено ефективно: 

 Розміщено інформаційне повідомлення про початок каденції подання 

щорічних е-декларацій за 2019 рік на офіційному веб-сайті; 

 Відпрацьовано Розпорядження генерального директора від 14 січня 

2020 року № 1-Р «Про подання декларацій; 

 Підготовлено наказ від 14.01.2020 року № 12 «Щодо затвердження 

списку осіб суб’єктів декларування у КП ВМР «ВМТЕ»»; 

 Організовано та проведено контрольні заходи щодо своєчасності 

розміщення суб’єктами декларування з числа працівників в Єдиному 

державному реєстрі відповідних е-декларацій. 

 

З врахуванням проведеної роз’яснювальної, консультативної та 

методологічної роботи з 115 посадових осіб підприємства, своєчасно 

задекларували свої доходи та витрати за 2019 рік , що становить 100% від 

списку суб’єктів декларування на підприємстві. 

     На підставі вимог Рішення НАЗК від 06.09.2016 року №19 «Порядок 

перевірки фактів подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до 

Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення НАЗК  про випадки 

неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій», підготовлено та 
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направлено встановленим порядком сім письмових повідомлення про факт 

неподання, (несвоєчасного) подання декларації «перед звільненням», «після 

звільнення» колишніми посадовими особами підприємства які втратили 

зв'язок з підприємством. 

 
 

Щодо колишнього майстра Селенгіна О.Б. за поданням НАЗК , Управлінням 

стратегічних розслідувань у Вінницькій області проводилась відповідна 

перевірка. 

Робота щодо дотримання законодавства про публічні 

закупівлі. 

 

 
 

Традиційно особлива увага на підприємстві приділяється роботі щодо 

вжиття антикорупційних заходів у сфері публічних закупівель. У зв’язку з цим 

проводиться обов’язкове візування документів щодо всіх видів публічних 

закупівель з боку професіонала з антикорупційної діяльності. 

Також з метою реалізації положень Антикорупційної програми 

професіоналом з антикорупційної діяльності проводиться антикорупційна 

перевірка ділових партнерів які визнані переможцями тендерних перегонів. На 

системній основі професіонал з антикорупційної діяльності запрошується на 

засідання тендерного комітету. 
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Так, за весь період минувшого року у 194 випадках проводилась 

антикорупційна перевірка потенційних ділових партнерів, за результатами якої 

для інформування генерального директора відпрацьовується «Рекомендація 

професіонала з антикорупційної діяльності за результатами перевірки ділового 

партнера», документальні матеріали накопичуються та зберігаються у 

відповідній номенклатурній справі. 

Робота структурних підрозділів підприємства, залучених до процесу 

закупівель, спрямована на забезпечення дотримання законодавства про 

публічні закупівлі та охоплюється відповідним контролем на всіх стадіях цього 

процесу. Поряд із цим вживається весь комплекс заходів, спрямованих на 

збільшення ефективності щодо економії коштів комунального підприємства. 

 

Проте необхідно констатувати, що наразі ця робота потребує постійного та 

системного контролю і її проведення є одним із пріоритетних заходів на 2021 

рік. 

 

 
 

 

Робота щодо недопущення виникнення конфлікту 

інтересів. 
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     Постійної уваги в діяльності посадових осіб підприємства заслуговує 

питання запобігання та недопущення конфлікту інтересів, що за своєю суттю є 

суперечністю між приватними та службовими інтересами. І хоча конфлікт 

інтересів не слід ототожнювати з корупцією, несвоєчасне та повне його 

врегулювання може стати джерелом корупції. 

 

     З метою своєчасного врегулювання конфлікту інтересів, що найбільш 

притаманний працівникам саме комунальних підприємств, особлива увага 

впродовж минувшого періоду приділялась недопущенню виникнення 

конфлікту інтересів пов’язаного з підпорядкованістю близьких осіб (родичів) та 

діяльністю колегіальних органів, а також обмеженнями щодо одержання 

подарунків. 

    Щодо виявлення та попередження можливих фактів виникнення конфлікту 

інтересів у посадових осіб комунального підприємства, пов’язаного з 

обмеженням спільної роботи близьких осіб системно проводиться анкетування 

суб’єктів декларування, в ході якого отримується інформація про роботу в 

структурних підрозділах підприємства близьких осіб. Також проведена 

відповідна профілактично - роз’яснювальна робота з особами які 

влаштовуються на роботу. Через можливості ВОП та КЗ взято на контроль 

кадрові переміщення та призначення працівників з метою недопущення 

прямого підпорядкування близьких осіб.  

    За минулий рік повідомлень від працівників та посадових осіб підприємства 

щодо наявності та необхідності врегулювання конфлікту інтересів на адресу 

професіонала з антикорупційної діяльності не надходило, повідомлення від 

заявників не отримувались, публікації ЗМІ не зафіксовані. 
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Результати методичної роботи, підвищення рівня 

знань, роз’яснювальної та консультативної роботи з 

працівниками підприємства. 

 

Ще одним пріоритетним напрямом роботи професіонала з антикорупційної 

діяльності на шляху до виявлення та припинення порушень вимог 

антикорупційного законодавства є оперативне реагування на факти можливих 

корупційних правопорушень та інших неправомірних дій, допущених 

працівниками підприємства.  

Одним із ефективних інструментів у боротьбі з корупційними проявами та 

зловживаннями посадових осіб під час виконання ними своїх посадових 

обов’язків являється діяльність викривачів. З урахуванням змін до 

антикорупційного законодавства наказом від 23 січня 2020 року № 18 було 

введено в дію «Положення щодо розгляду повідомлень викривачів». 
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    Обізнаність працівників підприємства в чинному антикорупційному 

законодавстві, своєчасне доведення до них окремих положень відповідних 

нормативно правових актів, роз’яснення незрозумілих моментів та питань 

пов’язаних з його практичним застосування, це ще один комплекс завдань, що 

визначає Антикорупційна програма. Практична сторона виконання яких 

досягається системною роботою яка включає: проведення інструктажів 

новоприбулих працівників, проведення консультацій за зверненнями 

працівників підприємства і працівників ділових партнерів, проведенням заходів 

навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб. 

 

 

З метою виконання вимог Антикорупційної програми було реалізовані 

заходи з навчання та підвищення кваліфікації для посадових осіб та працівників 

щодо антикорупційного законодавства, у 2020 році професіоналом з 

антикорупційної діяльності було проведено вісім занять, спрямованих на 

підвищення, як особистого рівня обізнаності, так і рівня обізнаності інших 

працівників підприємства щодо вимог та обмежень, встановлених Законом 

України «Про запобігання корупції» та інших нормативно - правових актів. 

Робота в цьому напрямку була організована на підставі затвердженого 

генеральним директором  «План-графіку» за визначеною тематикою, на жаль 

виконати в повному обсязі заплановані заходи не вдалося  з об’єктивних 

причин, що пов’язані з впровадженням карантинних обмежень. 
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Оскільки законодавча база антикорупційного законодавства постійно 

змінюється, динамічно розвивається та оновлюється, для професіонала з 

антикорупційної діяльності одним із пріоритетних напрямів роботи є оновлення 

відповідних матеріалів на офіційному веб-сайті підприємства. 

Консультативна допомога працівникам надавалась у 82 випадках. 

     У звітному періоді традиційно найчастіше звернення працівників щодо 

роз’яснень антикорупційного законодавства стосувались питань практичного 

заповнення е-декларації суб’єктами декларування, оскільки з 01 січня 2020 року 

вступили силу зміни до Закону України «Про запобігання корупції», а також 

вносились корегування строків подачі щорічних е-декларацій. 

 

 

     Додаткової уваги в плані консультування потребувала і та категорія 

суб’єктів декларування, що втратили зв'язок з підприємством ще у 2019 році, та 

повинні були подати в 2020 році е-декларацію «Після звільнення». Не 

зважаючи на проведення заходів з попередження та нагадування з двадцяти 

одного суб’єкта декларування шестеро осіб порушили визначені строки подачі 

декларації про, що встановленим порядком було проінформовано НАЗК. 
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Внесення змін до 
Антикорупційної програми КП ВМР 
«Вінницяміськтеплоенерго». 

 

 

    Відповідно до статті 62 Закону України «Про запобігання корупції», на 

підставі вимог Розділу XVI «Антикорупційної програми КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго», за рішенням Комісії з оцінки корупційних ризиків 

у діяльності КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», (Протокол № 26 від 

15.12.2020 року) прийнято рішення внести зміни до змісту Розділу Х 

«Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне 

або пов’язане з корупцією правопорушення.», «Антикорупційної програми КП 

ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» від 14.02.2019 року Вих. № 35/1118. 

На підставі Розпорядження від «22» грудня 2020 року № 20-Р «Про внесення 

змін до діючої Антикорупційної програми» розпочато процедуру обговорення 

оновленого тексту з працівниками підприємства. Нова редакція 

«Антикорупційної програми КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»» буде 

представлена на затвердження генеральному директору до «25» січня 2021 

року. 
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Пріоритети КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» щодо 

запобігання та недопущення корупції у 

2021 році. 

 

 

- чергове проведення Комісією оцінки корупційних ризиків та 

вдосконалення практичних заходів з метою попередження, 

виявлення  корупційних та пов’язаних з корупцією 

правопорушень; 
 

 

- проведення роз’яснювальної роботи та створення всіх необхідних 

умов для подання посадовими особами підприємства у 

встановлені Законом України «Про запобігання корупції» терміни 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування за 2020 рік; 
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- проведення навчань та підвищення кваліфікації для посадових 

осіб та працівників підприємства з антикорупційного 

законодавства; 
 

 

- проведення повних, всебічних та неупереджених 

антикорупційних перевірок наявних та потенційних ділових 

партнерів підприємства, внутрішніх офіційних документів, 

зниження корупційних факторів у сфері публічних і допорогових 

закупівель; 
 

 

- проведення заходів щодо усунення або мінімізації впливу  

встановлених корупційних ризиків на діяльність КП ВМР 

«Вінницямиіськтеплоенерго», виявлених Комісією у 2020 році; 
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- підготовка звіту за результатами виконання Антикорупційної 

програми у 2021 році. 
 

 

Професіонал з антикорупційної діяльності _______________ В.Л. Чепорнюк 

«____»  грудня  2020 року 

 


