
Протокол № 2 

засідання Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового 

складу Громадської ради при Державному агентстві з енергоефективності та 

енергозбереження України 

12 липня 2022 року,   11:00       м. Київ 

Місце проведення:       сервіс конференц-  відеозв’язку Google Meet 

Присутні члени ініціативної групи: 

1.  Павлюк 

Святослав  Костянтинович 

представник Асоціації «Енергоефективні міста 

України» 

2.  Пастущенко 

Крістіна  Олегівна 

представник Всеукраїнської громадської організації  

«Асоціація малих міст України» 

3.  Перегінець 

Іван  Іванович 

представник громадської організації  «Академія 

будівництва України» 

4.  Демченко 

Віталій  Володимирович 

головний спеціаліст відділу правового забезпечення 

Юридичного департаменту 

5.  Євтушенко 

Людмила  Вікторівна 

начальник відділу звернень громадян та доступу до 

публічної інформації Управління комунікації і зв'язків 

з громадськістю 

6.  Мельник 

Роман  Олександрович 

головний спеціаліст відділу програм та планів  

розвитку Департаменту розвитку енергоефективності 

7.  Печеник 

Світлана  Іванівна 

 

головний спеціаліст відділу перспективних напрямів  

розвитку у відновлюваній енергетиці Департаменту 

розвитку відновлюваної енергетики 

Відсутні: 

Бушовська  

Анастасія  Миколаївна 

представник громадської організації «Центр екологічних 

ініціатив «Екодія» 

Кворум є. 

Порядок денний 

1. Про затвердження способу формування складу Громадської ради при 

Держенергоефективності, встановлення дати проведення установчих зборів чи 

електронного рейтингового голосування, встановлення строків подання заяв. 

2. Про визначення вимог до інститутів громадянського суспільства 

3. Про затвердження Порядку подання заяв, документів ІГС. 

4. Про затвердження змісту повідомлення щодо способу формування складу 

Громадської ради при Держенергоефективності та оголошення про початок прийому 

заяв. 

5. Про визначення дати наступного засідання. 

Розгляд питань порядку денного 

1. Перше питання: «Про затвердження способу формування складу Громадської ради 

при Держенергоефективності, встановлення дати проведення установчих зборів чи 

електронного рейтингового голосування, встановлення строків подання заяв». 

Вирішили: затвердити спосіб формування складу Громадської ради при    

Державному    агентстві    з     енергоефективності     та     енергозбереження   шляхом 



проведення установчих зборів. Встановити дату проведення установчих зборів                 

22 вересня 2022 року. Строк подання заяв  з 14 липня по 22 серпня 2022 року 

включно. 

Голосували: «ЗА» - 7, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

2. Друге питання: «Про визначення вимог до інститутів громадянського суспільства». 

Вирішили: затвердити Вимоги до інститутів громадянського суспільства та 

кандидатів, які вони делегують до складу Громадської ради при Державному 

агентстві з енергоефективності та енергозбереження України (Додаток 1). 

Голосували: «ЗА» - 7, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

3. Третє питання: «Про затвердження Порядку подання заяв, документів ІГС» 

Вирішили: затвердити Порядок подання заяв інститутами громадянського 

суспільства для участі в установчих зборах з формування складу Громадської ради 

при Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України 

(Додаток 2). 

Голосували: «ЗА» - 7, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

4.  Четверте питання: «Про затвердження змісту повідомлення щодо способу 

формування складу Громадської ради при Держенергоефективності та оголошення 

про початок прийому заяв». 

Вирішили: затвердити текст повідомлення про спосіб формування складу 

Громадської ради при Державному агентстві з енергоефективності та 

енергозбереження України та оголошення ініціативної групи про початок прийому 

заяв (Додаток 3). 

Голосували: «ЗА» - 7, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

5. П’яте питання: «Про визначення дати наступного засідання». 

Вирішили: провести наступне засідання Ініціативної групи 23 серпня 2022 року      

об 11:00 з використанням сервісу конференц-, відеозв’язку  Google Meet. 

Голосували: «ЗА» - 7, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова Ініціативної групи                                          І. Перегінець 

 

 

 

Секретар Ініціативної групи                              Л. Євтушенко 

 


