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l.загальнi положення
1.1. Звiт про виконання Програми вiдповiдностi ПрАТ

<Тернопiльмiськгаз)) вимогам cTaTTi 39 Закону УкраТни <Про ринок
природного газу)) (далi - Звiт) складений Уповноваженим з питань
вiдповiдностi головниМ iHrKeHepoM {аткуном В.В. (далi *
Уповновахсений ).

1.2. Уповнова}кений призначений рiшенням Правлiння Пдт
<Терноrliльмiськгаз>(протокол вiд 07 листоп ада 2017р.-lФ5) пiсля
гIопереднього узгодження з Нацiональною комiсiею, що здiйснюе
державне регулювання у сферах енергетики та комун€Lльних послуг
(розпоряджеtlня нкрЕкП вiд 24.1 0.20 1 7 .},tbl 289 <Про затвердження
кандида,гур посадових осiб операторiв газорозподiльних систем,
вiдповiдальних за монiторинг впровадження програми вiдповiдностi).

2,засадп здiйснен ня мон iтOри н гу ви конан ня Програм и
2.I . Звiт склаlIений за результатами монiторингу Уповноваженим

ПрАт <Тернопiльмiськгаз> (лалi - Компанiя) Програми ца пiдставi
полохсення гlро Уповноваженого з питань вiдповiдностi затвердженого
рiшення Правлiння ГIАТ <Тернопiльмiськгаз> (протокол вiд 12 листопада
20l7p. N7 )та I1орядку монiторингу дотримання вимог Програми,
затвердженого рiшення Правлiння ГIАТ <Тернопiльмiськгаз> (протокол
вiд 19 листолада2017р. }{Ъ8 )

2.2. }rlонiторинг виконання Програми здiйснювався за принципами
безперервностi, системностi та неупередх<еностi, шляхом:

- участi у розробцi та попереднього узгодження органiзацiйно-розпорядчих
документiв Компанii, впровадження яких передбачене Програмою;

- участi у засiданнях l1равлiння Компанii, виробничих нарадах, iнших заходах
з пiдготовки та затвердження управлiнських рiшень щодо господарськоi дiяльностi
КомпанiТ;

- аналiзу документацiт Компанiт (у тому числi з обмехсеним доступом) та iншот
iнформаuiТ щодо вiдповiдностi дiяльностi КомпанiТ вимогам cTaTTi З9 Закону
УrсраТни <I1po ринок природного газу);

- пiдгоr,овки висновкiв, зауважень,га
КсlмпанiТ щодо гliдвищення ефективностi

рекомендацiй для посадових осiб
впровадх(ення Програми.



3. Резу"llьта,tи монiторингу с],ану впровадження Програми
з.l. VIонiториt{г виконання органiзацiйних заходiв з

впровадження Програми
з.1.1. У вiдllовiдностi до вимог п. 4 Програми, виданий

Наказ пАТ <Тернопiльмiськгаз> вiд 20 листопада 2Ol7 р.JrГч239 ,

яким визнаLIенi вiдповiдальнi за здiйснення органiзацiйних заходiв з
впроваджеFIня Програми.

3.1 .2. вiдповiднi посадовi особи та працiвники Компанii
пiд особистий пiдпис ознайомленi iз змiстом Програми. Проведене
роз'яснення мети та принципiв реалiзацii Програми, повiдомлено
про вiдповiдальнiсть за порушення iT вимог.

розроб"гrенi r"a затвердженi вiдповiдними наказами
пАт <терноп iльм i ськгаз) органiзацi йно-розгlодiльчi документи,
якими BHeceHi вiдповiднi змiни до Положень про cTpyKTypHi
пiдроздiли Комгtанii та посадових iнструкцiй працiвникiв Компанii.

3. Lз.

3.1,4. У КомпанiТ налагоджений систематичний та
всеохоплююЧий контроль виконання посадовими особами та
працiвниками КомпанiI вимог LIинного законодавства, у т.ч.тих, що
регламентуються Програмою.

3,2. Монiторинг обмеження сумiщення певних видiв
господарськоi дiяльностi та незалежностi Компанii

3.2.1 . У ItомпанiТ забезпечуеться дотримання вимог п.2,1
програми щодо обмехtення у здiйсненнi гIевних видiв господарськоi
дiяльностi.

монiторинг виконання зазначеноi вимоги здiйснювався Уповноваженим
шляхом:

- ознайомлення з порядками денними та протоколами, а також особистот
участi у засiдаrrнях Правлiнняо виробничих нарадах, тощо на яких
вiдбувалося обговорення та прийняття управлiнських рiшень з питань
господарськоi дiяльностi Компанii;

- аналiзу iнвестицiйноi програми, виробничих планiв, органiзацiйно-
розпорядчих документiв Компанiт, якими встановлюються напрями
фiнансування господарськоТ дiяльностi;

- аналiзу реестру договорiв Компанii щодо вiдсутностi правочинiв, укладання
яких заборонено Програмою.



3.3. Монiторинг взасмодii з суб'сктами ринку природного газу.- 3,3,1. Компанiя здiйснюе дiяльнiсr,ь у вiдповiдностi з п.2.З Програми, що
забезпечу€ться шляхом суворого регламентування органiзацiйно-
розпорядLIими документами КомпанiТ порядку взаемодii з iншими суб'сктами
ринку rIриродного газу , зокрема iз суб'ектами господарювання, якi
здiйснюють дiяльнiсть з постачання та (або) видобутку природног0
газу.вiдповiднi документи грунтуються на вимогах :

- itОДексу газотранспортноi системи (постанова нкрЕкп вiд 30.09.2015
Jф2а93);

- Кодексу газорозподiльних систем (постанова НКРЕКП вiд 30.09.2015
Л&2494);

- 11равил постачання природного газу (постанова нкрЕкп вiд 30.09.2015
J\e2496),

з,з,2. ОгляД зразкiВ докуменТiв, якi надаютьСя спо}кивачам (paxyHKiB, aKTiB,
розрахункових книжок тощо), монiторинг iнформацiйних повiдомлень, оголошень,
а також зовнiшнiй огляд споруд, транспорту Компанii свiдчать лро дотримання
вимог Програми у частинi заборони певних видiв взаемодii мiж Компанiею та
суб'ектами господарювання, якi здiйснюють дiяльнiсть з постачання та (або)
видобутку природного газу.

3,4, ]VIонiторинг запобiгання дискримiнацiйним дiям при укладеннi та
виконаннi договорiв
3,4. 1 .ОрГан iзоване неухильНе виконання вимог з€[значеного Порядку
вiдповiдними посадовими особами та працiвниками Компанii.

3,4,2 В текстах логоворiв Компанiт з замовниками послуг вiдсутнi вимоги щодо
буль-яких дiй замовника на користь будь-якого гIостач€шьника.

3,4,з.Укладання договорiв вiдбуваеться за принципом ((единого BiKHa>>.Yci
внутрiшнi поr,одrкення Mi>tt структурними пiдроздiлами Компанii вiдбуваються без
участi замовникiв.

З,4.4ЗдiЙснюетьсЯ системаТичниЙ аналiз скарг, звернень та пропозицiй
замовникiв. За результатами аналiзу готуються пропозицiТ щодо удосконЕUIення
ор ганiзацiйно-розпорядчих документi в Компанiт.

У РаЗi ВИЯВЛеННЯ IТОРУШеНЬ Порядку укладення договорiв посадовими особами
та працiвниками КомпанiТ здiйснюються заходи щодо притягнення винних осiб до
дисциплiнарноi вiдгlовiдалbHocTi.

3.5. Morlir"opиHr, до".римання llорядку дос'упу ло iнформацii



З,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 iнформацiт.

У вiдповiдностi до зазначеног Порядку:
- пiдписанi договори про нерозголошення iнформацii з посадовими особами та
гrрацiвниками КомпанiТ , якi мають доступ до iнформацii з обмеженим
доступом;
- вжитi органiзацiЙнi та технiчнi заходи з пiдвищення захисту iнформацii (у

т.ч. персонаJIьних даних громадян);
- iнформацiя iз загальним доступом ) оприлюднення якоТ передбачено

ЗаКОНоДавством , доступна для користувачiв IHTepHeT за посиланням
ltmgaz.te.ual , а також письмово , на запит заявникiв.

4. Висновlси
4.1. Впровалження у Компанii Програми вiдповiдае MeTi та принципам, якi
BcTaHoBJteHi статтею 39 Закону Украiни uПро ринок природного газу).
4.2. Монiторинг стану впровадження Програми дозволяе зробити висновок про

комплексне та систематичне виконання Компанiсю заходiв, передбачених
Програмою.

4.3.У ltОмпанiТ cTBopeHi необхiднi умови для здiйснення Уповноваженим
монi"горИнгу викоНаннЯ ПрограМи, вiдбуВаеться сtlрияння у злiйсненнi
Уповноваженим своТх функцiй.

уповноваrкений

з питань вiдшовiднос,гi

Звiт складено у чотирьох примiрниках.

fiаткун В.В.


