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Протокол № 4 

засідання ініціативної групи з підготовки установчих 

зборів для формування Громадської ради при 

Державному агентстві з енергоефективності та 

енергозбереження України 

 

 
13 травня 2021 року 10:00 м. Київ 

пров. Музейний, 12, каб. 301 

 

Порядок денний 

 

1. Формування та затвердження списку кандидатів до складу громадської 

ради, які можуть брати участь в установчих зборах або рейтинговому 

електронному голосуванні. 

2. Формування та затвердження списку представників інститутів 

громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах 

або рейтинговому електронному голосуванні, із зазначенням підстави для 

відмови. 

3. Затвердження дати, часу та місця (формату) проведення установчих зборів. 

4. Інші питання. 

 

Присутні члени ініціативної групи: 
 

1. Богушенко А.О. ГО «Центр екологічних ініціатив 
ʺЕкодіяʺ» 
 

2. Годік В.О. ГО «Енергійна країна» 
 

3. Євтушенко Л.В. Начальник відділу звернень громадян 
та доступу до публічної інформації 
Управління комунікації та зв’язків з 
громадськістю 
Держенергоефективності 
 

4. Ковальова Д.О.  Головний спеціаліст відділу 
правового забезпечення Юридичного 
департаменту 
Держенергоефективності 
 

5. Махмуров-Дишлюк А.А. Начальник відділу енергетичного 
аудиту та енергоменеджменту 
Департаменту регулювання у сфері 
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енергоефективності, промисловості 
та мереж Держенергоефективності 
 

6. Рєпкін О.О. Енергетична асоціація «Українська 
воднева рада» 

 

 

Кворум є. 

 

1. Формування та затвердження списку кандидатів до складу громадської 

ради, які можуть брати участь в установчих зборах або рейтинговому 

електронному голосуванні. 

Слухали: Л. Євтушенко нагадала ініціативній групі про отримання 

допрацьованих документів від Денисюка Сергія та Долінчук Світлани. На основі 

цього Л. Євтушенко запропонувала затвердити такий список делегованих 

представників інститутів громадянського суспільства: 

 

1) Богушенко Анна; 

2) Годік Вікторія; 

3) Гуменюк Олександра; 

4) Денисюк Сергій; 

5) Долінчук Світлана; 

6) Книш Катерина; 

7) Костюченко Олег; 

8) Ксенофонтов Олександр; 

9) Литвин Вадим; 

10)  Майстришин Володимир; 

11)  Рєпкін Олександр; 

12)  Семенишин Артем; 

13)  Сухопара Ольга; 

14)  Швед Роман. 

 

В. Годік та О. Рєпкін підтримали пропозицію по запропонованому списку, так як 

усі представники мали коректні документи та відповідний юридичний статус 

організації. 

 

Вирішили: 

затвердити список кандидатів до складу громадської ради, які можуть брати 

участь в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні. 

Голосували: "за" - 6, "проти" - 0, "утримались" – 0. 

Рішення: затвердити список кандидатів до складу громадської ради, які 

можуть брати участь в установчих зборах або рейтинговому електронному 

голосуванні. 

 

2. Формування та затвердження списку представників інститутів 

громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах 
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або рейтинговому електронному голосуванні, із зазначенням підстави для 

відмови. 

Слухали: О. Рєпкін відмітив, що частина кандидатів, чиї документи не 

відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2021 

№ 996, не можуть бути допущені до участі в установчих зборах. Проте, зважаючи 

на їх експертність, О. Рєпкін запропонував запросити їх у майбутні експертні 

групи для допомоги роботі Громадської ради.  

В. Годік підтримала пропозицію. 

Враховуючи це, Л. Євтушенко запропонувала такий список кандидатів, яким 

відмовлено в участі в установчих зборах або рейтинговому електронному 

голосуванні із зазначенням підстави: 

 

1) Будко Василь − невідповідний юридичний статус організації; 

2) Гулак Олександр − заборона депутатам місцевих рад бути обраними до 

громадських рад; 

3) Данилова Ніколь – Асоціація створена менше ніж за 6 місяців до оголошення 

про формування громадської ради при Держенергоефективності; 

4) Кармазін Олексій − невідповідний юридичний статус організації; 

5) Кудря Степан – невідповідний юридичний статус організації; 

6) Кузнєцов Микола – невідповідний юридичний статус організації; 

7) Мороз Анастасія − невідповідний юридичний статус організації; 

8) Овчаренко Андрій – відсутність ознаки неприбутковості; 

9) Сербінський Марко − невідповідний юридичний статус організації; 

10) Степура Денис − невідповідний юридичний статус організації; 

11) Шамілов Петро – відсутність ознаки неприбутковості. 

 

А. Богушенко та В. Годік підтримали запропонований список. 

 

Вирішили: 

затвердити список представників інститутів громадянського суспільства, яким 

відмовлено в участі в установчих зборах або рейтинговому електронному 

голосуванні, із зазначенням підстави для відмови. 

Голосували: "за" - 6, "проти" - 0, "утримались" – 0. 

Рішення: затвердити список представників інститутів громадянського 

суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах або 

рейтинговому електронному голосуванні, із зазначенням підстави для 

відмови. 

 

3. Затвердити дату, час та місце проведення установчих зборів. 

Слухали: О. Рєпкін запропонував ініціативній групі провести установчі збори в 

форматі онлайн, використовуючи платформу Zoom. Для підтвердження 

особистості для участі в установчих зборах при реєстрації на засідання у Zoom 

учасники можуть отримати персональне посилання.  

Л. Євтушенко та А. Богушенко підтримали пропозицію. А. Богушенко 

запропонувала створити посилання для реєстрації на засідання у Zoom. 
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Л. Євтушенко нагадала, що за результатами минулих засідань для установчих 

зборів була обрана дата – 25 травня.  

В. Годік запропонувала провести установчі збори 25 травня об 11.00. 

О. Рєпкін підтримав пропозицію.  

 

Вирішили: 

Затвердити проведення установчих зборів на платформі Zoom 25 травня 2021 року 

об 11.00. 

Голосували: "за" - 6, "проти" - 0, "утримались" – 0. 

Рішення: затвердити проведення установчих зборів на платформі Zoom 25 

травня 2021 року об 11.00. 

 
4. Інші питання. 

Зауважень та пропозицій не надійшло. 

 

Голова ініціативної групи 

при Держенергоефективності О. Рєпкін 

 

 

 

Секретар ініціативної групи А. Богушенко 


