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1.Загальнi полоэкення
1.1. ЗвiТ про викОнання Процрами

вiдповiдностi ПрАТ
<Тернопiльмiськгаз) вимогам cTaTTi З9 Закону
Украiни <Про ринок
природного г€ву> (даrri Звiт) складений Уповноваженим
з питань
вlдповlдНостi голОвниМ iнженерОм
ЩаткуНом В.В. (далi Уповноважений ).

Уповноважений призначений
рiшенням Правлiння ПАТ
<<Тернопiльмiськгаз>>(протокол вiд О7 листопад
а 2Оl7р.Nэ5) пiсля
попереднього узгодження з Нацiон€lJIьною комiсiею,
що здiйснюе
державне регулювання у сферах енергетики та комун€tльних
послуг
(розпорядження нкрЕкП вiд 24.1 0.20 1 7 J\b 1
2s9 <Про затвердження
кандидатур посадових осiб операторiв г€ворозподiльних
систем,
вiдповiдальних за монiторинг впровадження про|рами
вiдповiдностi).
1.2.

2.засади здiйснення монiторингу виконання Програми
2,1, Звiт складений за
результатами монiторинry Уповноваженим
ПрАТ <Тернопiльмiськгш)> (далi - Компанiя) Програми на пiдставi
положення про Уповноваженого з питань вiдповiдностi
затвердженого
рiшення Правлiння ГIАТ <<Тернопiльмiсъкгаз>> (протокол вiд 12 листопада
20I7p. JФ7 )та Порядку монiторингу дотримання вимог Програми,
затвердженого рiшення Правлiння ПАТ <<Тернопiльмiськгаз>> (протокол
вiд 19 листопада2017р. JФ8 )
2.2. Монiторинг виконання Програми здiйснювався
за принципами
безперервностi, системностi та неупередженостi, шляхом:

-

участi у розробцi та попереднього узгодження органiзацiйно-розпорядчих
документiв Компанii, впровадження яких передбачене Програмою;
участi у засiданнях Правлiння Компанii, виробничих нарадах, iнших заходах
з пiдготовки та затвердження
управлiнських рiшенъ щодо господарськоi дiяльностi

-

КомпанiТ;

-

документацii Компанii (у тому числi з обмеженим доступом) та iншоi
iнформацiТ щодо вiдповiдностi дiяльностi Компанii вимогам cTaTTi
З9 Закону
УкраiЪи пПро ринок природного газу>;
пiдготовки висновкiв, зауважень та рекомендацiй для посадових осiб
Компанii щодо пiдвищення ефективностi впровадження Програми.

-

ана,гriзу

3, Результати

монiторинry стану впровадження Програми
3.1. МонiтоРинг виконання органiзацiйних
заходiв з
впровад}кення Програми
з,1,1, У вiдповiдНостi дО вимог п. 4 Програми, виданий
Наказ пАт <Тернопiлъмiсъкгаз> вiд 20 листопада

20l7p.j\b239 ,
яким Визначенi вiдповiда-гlьнi за здiйснення
органiзацiйних заходiв з
впроваджен ня Програми.
Вiдповiднi посадовi особи та працiвники Компанii
пiд особистий пiдпис ознайомленi iз змiстом
Про"рurи. Проведене
роз'яснення мети та принципiв реалiзацii Програми, повiдомлено
про вiдповiда-гrьнiстъ за порушення iT вимог.
3.1 .з.
Розробленi та затвердженi вiдповiдними
нак€Lзами
пАТ <ТернопiльмiськГ€tз) органiзацiйно-розподiльчi
документи,
якими BHeceHi вiдповiднi змiни до Положень
про cTpyKTypHi
пiдроздiли Компанii та посадових iнструкцiй працlвникiв
Компанiт.
з,1.4. У Компанii налагоджений систематичний та
всеохоплюючий контроль виконання посадовими
особами та
працiвниками Компанii вимог чинного законодавства,
у т.ч. тих, що
регламентуються Програмою.
3.2. МоНiторинг обмеження сумiщення певних видiв
господарськоi дiяльностi та незалежностi Компанi.i
У Компанii забезпечуеться дотримання вимог п.2.1
програми щодо обмеження у здiйсненнi певних видiв господарськоi
дiялъностi.
Монiторинг виконання з€Lзначеноi вимоги здiйснювався Уповноваженим
шляхом:
ознайомлення з порядками денними та протоколами, а
також особистоi
засiданнях
Правлiння, виробничих нарадах, тощо на яких
участi у
вiдбувалося обговорення та прийняття
управлiнських рiшень з питань
господарськоi дiялъностi Компанii;
аналiзу iнвестицiйноiпрограми, виробничих планiв, органiзацiйно-

З.|.2.

з.2.1.

-

-

розпорядчих документiв Компанii, якими встановлюються напрями
фiнансування господарськоi дiяльностi;
аналiзу реестру договорiв Компанii щодо вiдсутностi правочинiв,
укладання
яких заборонено Програмою.

3,3,

-

з.3,1 . Компанiя здiйснюе
дiяльнiсть у вiдповiдностi з п.2.3Програми,
що
забезпечуеться

шляхом суворого регламентування
органiзацiйнорозпорядчими документами Компанii порядку взаемодii
з iншими суб'ектами
ринку природного газу , зокрема iз суб'ектами господарювання,
якi
здiйснюютъ дiяльнiстъ з постачання
та (або) видобутку природного
газу,вiдповiднi документи грунтуються
на вимогах :
Кодексу газотранспортноi системи (постанова
НКРЕКП вiд з0.09.2015

-

Монiторинг взаемодi[ з суб'ектами
ринку природного газу.

JФ249З);

Кодексу газорозподiльних систем (постанова
НКРЕКП вiд З0.09.2015

JФ2а9а);

з,з,2, Огляд зразкiв документiв, якi надаютъся
споживачам (paxyHKiB, aKTiB,
розрахункових книжок тощо), монiторинг iнформацiйних
повiдомлень, оголошень,
а також зовнiшнiй огляд споруД, транспорту
КомпанiI свiдчать про дотримання
вимог Програми у частинi заборони певних
видiв взаемодiт мiж Компанiею та
суб'ектами господарювання, якi здiйснюють
дiяльнiсть з постачання та (або)
видобутку природного газу.

Монiторинг запобiганця дискримiнацiйним
дiям при укладеннi та
виконаннi договорiв

3.4.

3.4.1 .Органiзоване неухильне виконання
вимог зазначеного

Порядку
вiдповiдними посадовими особами та працiвниками
Компанii.
З,4,2 В ТеКСТаХ ДОГОВОРiВ КОМпанii з замовниками
послуг вiдсутнi вимоги щодо
буль-яких дiй замовника на користь будь-якого постачальника.
3,4,3,Укладання договорiв вiдбувасться за принципом (единого
BiKHa>>.Yci
внутрiшнi погодження Mixt структурними пiдроздiлами
Компанii вiдбуваються без
замовникiв.
участi
3,4,4ЗдiЙснюеться систематичний ана.пiз скарг,
звернень та пропозицiй
замовникiв, За результатами ана,гriзУ готуються пропозицii
щодо удосконЕUIення
органiзацiйно-розпорядчих документiв Компанiт.

У разi виявлення порушень Порядку
укJIаденн;I договорiв посадовими особами
та працiвниками Компанii'здiйснюються заходи
щодо притягнення винних

дисциплiнарноi' вiдповiдальностi.

осiб до

3,5, Монiторинг дотримання порядку
достУПУ до iнформацii
3.5.1. На виконання п,2,5 Програми
рiшення Правлiння ПАТ
<Тернопiльмiськгаз> (протокол вiд < 1 9>листопада
20 1 7p.JФ8 затверджений
порядок доступу до iнформацii.
У вiдповiдностi до зсвначеног Порядку:

пiдписанi договори про Еерозголошення
iнформацii з посадовими особами та
працiвниками Компанii , якi мають
доступ ло iнформацii з обмеженим
-

доступом;
вжитi органiзацiйнi та технiчнi заходи з пiдвищення
захисту iнформацii (у
т.ч. персон€Lпьних даних громадян);
iнформацiя iз загальним доступом оприлюднення
,
якоi передбачено
ЗаКОНОДаВСТВОМ, ДОСТУПНа
ДЛЯ КОРИСТУВачiв IHTepHeT au поa"пuнням
ltmgaz.te.ual , а також писъмово на запит заявникiв.
,

-

4.

Висновки

4,1, Впровадження у Компанii Програми
вiдповiдае MeTi та принципам, якi
встановленi статтею 39 Закону УкраiЪи <Про
ринок природного газу)).
4,2, Монiторинг стану впровадження Програми
дозволяе зробити висновок про
комплексне та систематичне виконання Компанiею

Програмою.

заходiв, передбачених

4,з,у Компанii

cTBopeHi необхiднi умови для здiйснення Уповноваженим
монiторингу виконання Програми, вiдбуваеться сприяння
у здiйсненнi
Уповноваженим cBoik функцiй.

уповноважений
з питань вiдповiдностi

Звiт складено у чотирьох примiрниках.

!аткун В.В.

