Повідомлення
про створення ініціативної групи з підготовки установчих зборів для
формування складу громадської ради при Держенергоефективності
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження
України, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р.
№ 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики», розпочинає створення ініціативної групи з підготовки
установчих
зборів
для
формування
складу
громадської
ради
Держенергоефективності.
Запрошуємо представників інститутів громадянського суспільства
(ІГС), які, відповідно до установчих документів, провадять свою діяльність у
сферах енергоефективності та відновлюваної енергетики, долучитися до
роботи ініціативної групи.
Завданням ініціативної групи є визначення порядку подання заяв для
участі в установчих зборах, їх опрацювання (перевірка) на відповідність
установленим вимогам, підготовка проектів положення та регламенту
громадської ради, а також організація і підготовка порядку проведення
установчих зборів.
Для участі в ініціативній групі необхідно:
Письмове рішення керівника ІГС, якщо інше не передбачено
його установчими документами, про делегування представника для участі в
ініціативній групі та згоду ІГС на оприлюднення поданої інформації.
Документ має бути підписаний уповноваженою особою, а підпис може бути
скріплений печаткою.
●

Заява делегованого представника ІГС про згоду на участь у
роботі ініціативної групи.
●

Заява має містити низку обов’язкових реквізитів, зокрема:
- повне найменування ІГС (відповідно до реєстраційних документів);
- повну назву органу виконавчої влади (Державне агентство з
енергоефективності та енергозбереження України) – отримувача
заяви;
- біографічна довідка делегованого представника ІГС, що обов'язково
містить прізвище, ім’я, по батькові та посаду в ІГС (за наявності);
- контактні дані ІГС та представника (адресу, телефони, е-мейл);
- дату складання заяви;
- згоду делегованого представника на оприлюднення його
персональних даних.
Наголошуємо, що відповідно до пункту 8 Типового положення про
громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та

Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі
державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 03.11.2010 № 996, персональний склад ініціативної групи
визначається органом виконавчої влади з урахуванням пропозицій
представників ІГС.
Кількісний склад ініціативної групи не може становити більше ніж
вісім осіб і формується на паритетних засадах з представників органу
виконавчої влади та представників ІГС.
Інформація про персональний склад ініціативної групи буде
оприлюднена на офіційному веб-сайті Держенергоефективності протягом
п’яти робочих днів з дня її утворення.
Документи приймаються до 16 червня 2022 року в електронному
(saee@saee.gov.ua) та паперовому вигляді за адресою: 01001, м. Київ,
пров. Музейний, 12.
Телефон для довідок: 067-264-73-61.
Про початок приймання заяв кандидатів до складу громадської ради
буде повідомлено додатково.

