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Комітет Верховної Ради України
з питань енергетики та житловокомунальних послуг
Рішення Комітету
щодо експертного висновку
законопроекту № 3364-1

Згідно статті 93 Регламенту Верховної Ради України, відповідно до
предмета відання і за дорученням Голови Верховної Ради України, Комітет
для

підготовки

експертного

висновку

щодо

відповідності

вимогам

антикорупційного законодавства розглянув проект Закону про внесення змін
до деяких законів України (щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку
електричної енергії та питання сертифікації оператора системи передачі)
(реєстр. № 3364-1), поданий народними депутатами України Жупаниним А.В.,
Герусом А.М.
Метою законопроекту є законодавче врегулювання питання сертифікації
оператора системи передачі електричної енергії за моделлю відокремлення
ISO, яка передбачає, що оператор системи користується майном, яке
забезпечує

цілісність

диспетчерське

об’єднаної

енергетичної

(оперативно-технологічне)

системи

управління,

України

та

магістральні

та

міждержавні електричні мережі праві господарського відання, при цьому,
зазначене майно залишається у власності держави та врегулювання кризи
неплатежів на ринку електричної енергії.

У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів, що можуть
сприяти вчиненню корупційних правопорушень.
Разом з тим, Комітет висловлює до законопроекту наступні зауваження:
1.

Для узгодження законопроекту із вимогами Закону України "Про

запобігання корупції" необхідно визначити статус Контролера як "особа, яка
прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування" або "особа, яка постійно або тимчасово обіймають
посади,

пов’язані

з

виконанням

організаційно-розпорядчих

чи

адміністративно-господарських обов’язків".
2.

Необхідно визначити чіткі вимоги до кандидата на посаду

Контролера, оскільки законопроект містить нечіткість щодо досвіду роботи,
професійного рівня та освітнього ступеня.
3.
Контролера

Також, необхідно визначити порядок і підстави притягнення
до

дисциплінарної,

адміністративної

чи

кримінальної

відповідальності.
Керуючись положеннями пункту 3 частини першої статті 16 Закону
України "Про комітети Верховної Ради України", статті 55 Закону України
"Про запобігання корупції", частини першої статті 93 Регламенту Верховної
Ради України, Комітет на своєму засіданні 16 червня 2020 року (протокол №
43) дійшов висновку та прийняв рішення, що проект Закону про внесення змін
до деяких законів України (щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку
електричної енергії та питання сертифікації оператора системи передачі)
(реєстр. № 3364-1) відповідає вимогам антикорупційного законодавства.
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