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Протокол № 1 

засідання ініціативної групи з підготовки установчих 

зборів для формування Громадської ради при 

Державному агентстві з енергоефективності та 

енергозбереження України 

 

 
5 березня 2021 року 11:00 м. Київ 

пров. Музейний, 12, каб. 301 

 

Порядок денний 

1. Обрання голови та секретаря ініціативної групи. 
2. Обговорення регламенту роботи, формату проведення засідань. 

3. 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 
енергоефективності, промисловості 
та мереж Держенергоефективності 
 

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

 

 

Кворум є. 
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1. Обрання голови та секретаря ініціативної групи. 

Слухали: Л. Євтушенко запропонувала присутнім членам ініціативної групи 

висловити пропозиції щодо кандидатури голови та секретаря. 

В. Годік запропонувала кандидатуру О. Рєпкіна на позицію голови.  

А. Богушенко підтримала пропозицію, зважаючи на великий досвід роботи О. 

Рєпкіна в ініціативних групах. 

А. Богушенко запропонувала власну кандидатуру на позицію секретаря. 

 

Вирішили: 

Обрати Головою ініціативної групи О. Рєпкіна. 

Обрати секретарем ініціативної групи А. Богушенко. 
Голосували: "за" - 5, "проти" - 0, "утримались" – 1. 

Рішення: Обрати Головою ініціативної групи О. Рєпкіна. Обрати секретарем 

ініціативної групи А. Богушенко. 
 

2. Обговорення регламенту роботи, формату проведення засідань. 

Слухали: Л. Євтушенко запропонувала членам ініціативної групи визначитись 

з регламентом роботи, форматом проведення наступних засідань та розглянути 

Типове положення про громраду. 
 

О. Рєпкін зауважив, що під час карантинних обмежень більшість засідань 

доцільно проводити в онлайн-режимі. 

В. Годік підтримала пропозицію О. Рєпкіна та запропонувала наступне 

засідання провести в онлайн-режимі. 

О. Рєпкін додав, що до наступного засідання необхідно опрацювати Типове 

положення про громраду для якісної роботи ініціативної групи. 

 

Вирішили: 

Затвердити онлайн-формат проведення наступного засідання. 

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

Рішення: Затвердити онлайн-формат проведення наступного засідання. 
 

3. Інші питання. 

 

Зауважень та пропозицій не надійшло. 

 

Голова ініціативної групи 

при Держенергоефективності О. Рєпкін 

 

 

 

Секретар ініціативної групи А. Богушенко 


