
 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ  

ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ 
(Держенергоефективності) 

 

НАКАЗ 

 
_______________________                  Київ                   №____________________ 
  

Про утворення ініціативної групи 
 

 

Керуючись пунктом 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 03.11.10 № 996 (зі 

змінами), та пропозиціями Асоціації «Енергоефективні міста України», 

Всеукраїнської громадської організації «Асоціація малих міст України», 

громадської організації «Центр екологічних ініціатив «Екодія», громадської 

організації «Академія будівництва України»  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Утворити ініціативну групу з підготовки установчих зборів для 

формування складу Громадської ради при Державному агентстві з 

енергоефективності та енергозбереження України (далі – ініціативна група) та 

затвердити її персональний склад, що додається. 

2. Управлінню комунікації і зв’язків з громадськістю у п’ятиденний 

термін оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті 

Держенергоефективності та забезпечити інформаційний супровід діяльності 

ініціативної групи шляхом оприлюднення протоколів засідань, інформаційних 

повідомлень, оголошень та інших матеріалів, підготовлених ініціативною 

групою, на офіційному веб-сайті Агентства. 

3. Департаменту фінансової діяльності та матеріально-технічного 

забезпечення і Управлінню цифрової трансформації створити умови для 

проведення засідань ініціативної групи у каб. 502 за адресою пров. Музейний 

12, м. Київ, у тому числі в режимі онлайн. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Голова           Валерій  БЕЗУС
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Держенергоефективності 

від _________ 2022 року № _______ 

 

 

СКЛАД 

ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу 

Громадської ради при Державному агентстві з енергоефективності та 

енергозбереження України 

 

 

Бушовська  

Анастасія Миколаївна 

Представник громадської організації «Центр 

екологічних ініціатив «Екодія» 

Павлюк  

Святослав Костянтинович 

Представник Асоціації «Енергоефективні міста 

України» 

Пастущенко 

Крістіна Олегівна 

Представник Всеукраїнської громадської 

організації  «Асоціація малих міст України» 

Перегінець 

Іван Іванович 

Представник громадської організації  «Академія 

будівництва України» 

Демченко 

Віталій Володимирович 

Головний спеціаліст відділу правового 

забезпечення Юридичного департаменту 

Євтушенко 

Людмила Вікторівна 

 

Начальник відділу звернень громадян та доступу 

до публічної інформації Управління комунікації 

і зв'язків з громадськістю 

Мельник 

Роман Олександрович 

Головний спеціаліст відділу програм та планів  

розвитку Департаменту розвитку 

енергоефективності 

Печеник 

Світлана Іванівна 

 

 

Головний спеціаліст відділу перспективних 

напрямів  розвитку у відновлюваній енергетиці 

Департаменту розвитку відновлюваної 

енергетики 
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