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l.загальнi положення
Звiт про виконання Програми вiдловiдностi ПрАТ
<Тернопiльмiськгаз)) вимогам cTaTTi З9 Закону Украiни <Про
ринок
природного газу)) (далi - Звiт) складений Уповноваженим з питань
вiдповiдностi головниМ iнженером Даткуном В.В. (далi _
1.1.

Уповнова>rсений ).

1.2. Уповновая(ений лризначений

рiшенням Правлiння Пдт
<Тернопiльмiськгаз>(протокол вiд 07 листоп ада 2О|7р.J\ч5) пiсля
попереднього узгод}кення з Нацiональною комiсiею, що здiйснюе
державне реl,улювання у сферах енергетики та комун€}JIьних послуг
(розпоряджеt,lня нкрЕкП вiд 24.10.20l7 }ф1289 <Про затвердження
кандидатур посадових осiб операторiв газорозподiльних систем,
вiдгlоtзiдальних за монiторинг впровадження програми вiдповiдностi).

здiйснення моtлiтори}Iгу виконання Програми
2.1. Звi,г складений за результатами монiторингу Уповноваженим
ПрАТ <Тернопiльмiськгаз) (далi - Компанiя) Програми на пiдставi

2.Засад1.1

Il о"ltо>lсе Ння про Угlсlвноваженого з питан Ь вiдгтовiдностi затвердженого

рiшення Правлiння ПАТ <Тернопiльмiськгаз> (протокол вiд 12 листопада
2017p. ЛЪ7 )та IIорядку монiторингу дотримання вимог Програми,
затверд}tеного рiшення Правлiння ПАТ <Тернопiльмiськгаз> (протокол
вiд 19 листопа да 201 7р. Nb8 )
2.2. Мlонiторинг виконання Програми здiйснювався за принцишами
безперервностi, системностi та неугIередхсеностi, шляхом:
- участi у розробцi та попереднього узгодження органiзацiйно-розпорядчих
документiв Комгrанiт, впровад}кення яких передбачене Лрограмою;
- участi у засiдаrrнях I1равлiння Компанiт, виробничих нарадах, iнших заходах
з пiдготовки та затвердження управлiнських
рiшень щодо господарськоi дiяльностi
КомпанiТ;

-

аналlзу докумен,гацiт ltомпанii (у тому числi з обмеженим доступом) та iншоi
iнформаuiТ rrlодо вiдгrовiдностi дiяльнос,гi КомпанiТ вимогам cTaTTi 39 Закону
УкраТни uПро ринок природного газу>;
- пiдготовки висновкiв, зауважень та рекомендацiй для посадових осiб
компанiт щодо пiдвищення ефективностi tsпровадження Програми.

3, Резу.llь],ати монiторингу стану
вtIровадження Програми
3.1. lVIонiториtIг виконання оргаtлiзацiйних

впровадження Програми

йходiв

з

,

У вiдповiдrrостi до вимог п. 4 Програми, виданиЙ
Наказ пАт <Тернопiльмiськгаз> вiд 20 листопада
2Ol7 р.м239
яким ВизнаLIенi
з, 1 ,1

,

вiдповiдальнi за здiйснення органiзацiйних заходiв
з
впроtsаджеL{ ня Програми.

З,1,2,

ВiДГtОВiДНi посадовi особи та працiвники
компанiт
пiд сlсобистий пiдпис ознайомленi iз змiстом
Програми. Проведене
роз'ясltення мети та гrринципiв реалiзацiт Програми, повiдомлено
гlро вiдповiдzurьнiсть за порушення iт вимог.

з.l.з.
розробленi та затвердженi вiдповiдними наказами
пАТ <ТернопiльмiськГаз) оргаНiзацiйно-розподiльчi

документи,
якими BHeceHi вiдlтовiднi змiни до Положень про
cTpyKTypHi
пiдрсlздiли ltсlмпанiт та посадових iнструкцiй працiвникiв
Компанiт.
з.1.4.
У KoMrraHii rrалагодlкений систематичний та
всеохопллоtо.tий контроль виконання посадовими
особами та
працiвttиками KoMпar-rii вимог чинного законодавства,
у т.ч. тих, що
регламентуtоться Програмою.
3.2. Монiтtlринr. обмеження сумiщепня певних видiв
господа рськот дiял ьшостi та незалежностi Компанiт
з,2.1

.

У

КомпанiТ забезпечуеться дотримання вимог п.2,1
програми щодо обмехtення у здiйсненнi певних видiв господарськоi

дiяльностi.
монiтори}lг виконання зазначеноi вимоги здiйснювався Уповноваженим
шляхом:
- ознайомлення з гlорядками денними та протоколами, а також особистоi
участi у засiданнях Правлiння, виробничих нарадах, тощо на яких
вiдбувалося обговорення та прийняття
улравлiнських рiшень з питань
господарськоТ дiяльностi КомпанiТ;
аналiзу iнвестиrriйноТ програми, виробниLIих планiв, органiзацiйнорозпорядчих документiв Комланiт, якими встановлюються на11рями
фiнансування господарськоТ дiяльностi;
аналiзу ресстру договорiв Компанii щодо вiдсутностi лравочинiв,
укладання
яких заборонено Програмою.

-

-

3.3. Монiториlлг взас:мсlдiТ з субОектами

-

-

рицltу природного газу.
з.3.I. Компанiя здiйснюс дiяльнiсть вiдповiдностi
з п.2.З Програми, що
у
забезпечу€ться шляхом суворого
регламентування органiзацiйнорозпоряДчимИ докумеI{Тами КомпанiТ порядку взаемодii' з iншими суб' ектами
ринкУ природного газу , зокрема iз субОсктами господарювання, якi
здiйснюrоть дiяльнiстъ з лос'аLIання та (або) видобутку
.,рrродного
газу.вiдловiднi документи грунтуються на вимогах
Кодексу газотранспортноТ системи (постанова НКРЕКП
вiд 30.09.2015
:

,\&249З);

КОДеКСУ ГаЗорозлодiльних систем (постанова
Jф2494);

нкрЕItп вiд з0.09.2015

з,3,2, Огляд зразкiв документiв, якi надаються споживачам (paxyHKiB,
aKTiB,
розрахункових i(нижок тощо), монiторинг iнформацiйних повiдомлень, оголошень,
а тако}к зовнiшнiй огляд споруд, транспорту Компанiт
свiдчать про дотримання
вимог Програми у частинi заборони певних видiв взасмодiт
мiж Компанiею та
суб'скт,ами господарювання, якi здiйснюють
дiяльнiсть з постачання та (або)
видобу,гку природноl-о газу.
3,4, lVIоrriторинг запобiгашня дискримiнацiйним
дiям при укладеннi та
виl(оl{ашнi договорiв
З,4, 1,ОрГанiзоване неухильне виконання вимог
зазначеного Порядку

вiдrrовiдrrими посадовими особами та працiвниками Компанii.
з,4,2 В текстах лсlговорiв Компанiт з замовниками послуг вiдсутнi
вимоги щодо
буль-яких дiй :]амовника на користь буль-якого постачальника.
З,4,З,УКЛаlДаtiНЯ ДОГОВОРiВ вiдбувасться за принципом ((сдиного
BiKHa>.yci
BHyTpirrrHi поl,олlкення Mi>tc структурними пiдроздiлами
Компанii вiдбуваються без
участi замовниtсiв.
З,4,4ЗдiЙснtостьсЯ системаТи,tниЙ аналiЗ скарг, звернень та
пропозицiй
замовникiв, За результатами аналiзу готуються лропозицiТ
щодо удосконаJrення
органiзацiйно-розllорядчих документiв Компанiт.

у

разi Виявлення Порушень Порядку укладення договорiв гrосадовими особами
та працiвниками КомпанiТ здiйснюються заходи
щодо притягнення винних осiб до
дисци плi нарноТ вiдrlовiдал bHocTi.

З.5. Монir,орлtнг ло'римаtIня порядку дос'УШУ
До iнформацii
3.5.1. На виконання п. 2.5 Програми
рiшення Правлiння ПАТ
<Тернопiльмiськгаз> (протокол вiд < 1 9>листопада 20 1 7р.N8
затверджений
порядок доступу ло iнформацii.

У вiдповiдностi до

з€}значеног

Порядку:

- пlдписанl договори про нерозголошення
iнформацiт з посадовими особами та
працiвниками Компанii , якi мають
доступ ло iнформацiт з обмеженим

доступом;
вжитi органiзацiйнi та технiчнi заходи з пiдвищення
захисту iнформацiТ (у
т,ч. персональних даних громадян);
- iнфорМацiя iз загальним доступом , оприлюднення якоi передбачено
:]аконодавством , достуIIна для користувачiв IHTepHeT
за посиланням
/tnrgaz.te,ual , а тако,,t письмово на запиl.заявникiв.
,

4.

Висновки

4,1, ВпрОвадженнЯ у КомпаНii Програми вiдповiдас
MeTi та принципам, якi
вс,гановленi стаr-гею 39 Закону Украiни пПро
ринок природного г€ву).
4,2, Монiторинг стану впровадження Програми
дозволяс зробити висновок про
комплексне та систематичне виконання Компанiею
заходiв, передбачених
Програмою.

4,з, У Компанii' cT,BopeHi необхiднi
умови для здiйснення Уповноваженим
монiторингу виконання Програми, вiдбуваеться сприяння
у здiйсненнi
Уповt-tоваженим своТх функчiй.

уповноважений
з питань вiдгrовiдностi

Звiт складено у чотирьох примiрниках.

fiaT,KyH В.В.

