
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Стартовий захід для 

Антикорупційного огляду сектору 
енергетики в Україні 

 
 
 

Порядок денний 

28 Травня 2021 

Віртуальний Круглий Стіл 

9:00 – 10:30 (CET) 

10:00-11:30 (EET) 

 

 
Організовано Антикорупційною мережею ОЕСР для Східної Європи 
та Центральної Азії та Секретаріатом глобальних відносин ОЕСР 

 
 
 
 
 

За фінансування Міністерства закордонних справ Королівства Норвегії 
в рамках проекту ОЕСР «Підтримка реформи сектору енергетики в 
Україні»



 

■ Контекст 
Антикорупційна мережа для країн Східної Європи та Центральної Азії (AКС) є регіональною 

програмою Робочої групи з питань хабарництва (WGB) Організації економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР). У співпраці з країнами ОЕСР та іншими регіонами та організаціями, AКС 

підтримує антикорупційні реформи та сприяє обміну досвідом та передовою практикою між 

країнами мережі. Більше інформації про AКС можна знайти на веб-сайті 

www.oecd.org/corruption/acn. 

 

■ Про Проект 
У 2019 році ОЕСР розпочала проект «Підтримка реформи сектору енергетики в Україні»,  який буде 

реалізовано в рамках Стамбульського плану протидії корупції та згідно з Меморандумом про 

взаєморозуміння між Урядом України та ОЕСР. 

Реалізація проекту, за фінансової підтримки Уряду Королівства Норвегія, передбачена до 

грудня 2021 року. В рамках даного проекту ОЕСР розробить аналітичний звіт, рекомендації щодо 

формування політики в енергетичному секторі та проведе заходи з розбудови спроможностей для 

подальшого реформування енергетичного сектору. Всі заходи будуть спрямовані на 

вдосконалення інвестування, корпоративного управління на підприємствах державної форми 

власності, конкуренції та боротьби з корупцією в енергетичному секторі України.  

Для імплементації антикорупційної складової проекту, АКС оцінить поточну політичну, законодавчу 

та інституційну основу для забезпечення цілісності в енергетичному секторі України. З цією метою 

буде підготовано Антикорупційний огляд енергетичного сектору в Україні, який включить в себе 

також законодавчі та практичні рекомендації. ОЕСР відстежуватиме прогрес у їх виконанні за 

активної участі громадянського суспільства та міжнародної спільноти. 

 

■ Про цей Захід 
Захід створить платформу для початку роботи над Антикорупційним оглядом енергетичного 

сектору в Україні. Поглиблений антикорупційний аналіз енергетичного сектору буде корисним 

інструментом для законотворців, державних підприємств, органів влади, до сфери управління яких 

належать дані підприємства, антикорупційних та правоохоронних органів. Ми сподіваємося, що 

даний огляд стане в нагоді при виявленні тенденцій та передових практик, загальних проблем, а 

також рекомендацій, спрямованих на забезпечення добропорядності в енергетичному секторі. 

Саме тому цей захід спрямований на залучення потужної політичної підтримки від ключових 

державних органів влади та неурядових зацікавлених сторін, а саме: Національного агентства з 

питань запобігання корупції (НАЗК), Міністерства енергетики, Міністерства фінансів, Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, державних підприємств, а також 

антикорупційних та правоохоронних органів, громадянського суспільства, міжнародного 

співтовариства та бізнес-асоціацій. Ми розраховуємо на плідну співпрацю з відповідними 

зацікавленими сторонами та сподіваємося розвивати міцну комунікацію, координацію, а також 

обмін інформацією в рамках даного проекту. 

http://www.oecd.org/corruption/acn


ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

П’ятниця, 28 Травня 2021 р.,  9:00 – 10:30 Париж (CET) // 10:00-11:30 Київ (EET) 

 
9.00-9.10 Модератор: пані Габріела Міранда, Менеджер, відповідальний за проекти в 

Україні, Секретаріат глобальних відносин, ОЕСР  

9.10-9.35 Ключова промова : 

 Його Високоповажність пан Джефрі Шлагенхауф, Заступник 
Генерального Секретаря, ОЕСР 

 Його Високоповажність пан Ерік Сведаль, Надзвичайний і 
Повноважний Посол Королівства Норвегія в Україні 

 Його Високоповажність пан Герман Галущенко, Міністр Енергетики 
України  

 пан Іван Пресняков, Заступник Голови Національного агентства з питань 
запобігання корупції 

9.35-9.40   Взаємозв'язки між робочою програмою АКС та проектом ОЕСР "Підтримка     
  реформи сектору енергетики в Україні" 

пані Ольга Савран, Менеджер Антикорупційної мережі ОЕСР для країн Східної 
Європи та Центральної Азії 

9.40-9.50 Презентація антикорупційного компоненту проекту ОЕСР «Підтримка 
реформи сектору енергетики в Україні» 

пані Тетяна Хаванська, Правовий та політичний аналітик, OEСР/AКC 

9.50-9.55 Шлях уперед та дорожня карта підготовки Антикорупційного огляду 
сектору енергетики в Україні  
 
пан Валц Калнінс, Провідний експерт з питань Антикорупційного огляду сектору 
енергетики в Україні 

9.55-10.05 Точка зору міжнародної спільноти 

 пан Торстен Вьоллерт, Міністр-радник з питань енергетики, 
Представництво ЄС в Україні (уточнюється) 

 пан Метью Хадсон, Директор проекту по доброчесності, Офіс головного 
директора з питань комплаєнс, ЄБРР 

10.05-10.15 Точка зору неурядових організацій 

 пані Ольга Бєлькова, Колишній заступник голови комітету Верховної Ради 
з питань енергетики 

 пані Олена Павленко, Президент DiXi  Group 
10.15-10.25 Круглий стіл: питання та відповіді 

10.25-10.30 Підведення підсумків та офіційний старт Антикорупційного огляду сектору 
енергетики в Україні  
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