
Протокол№3 
засiдання Iнiцiатнвноi групи з пiдrотовки установчих зборiв для формування нового 

складу Громадськоi ради при Державному агентствi з енергоефективностi та 
енерrозбереження Украiни 

22 серпия 2022 року, 11:00 м. Ки"iв 

Мiсце проведения: сервiс конференц- вiдеозв'язку Google Meet 
Присутнi члени iнiцiативноУ групи: 

1. Бушовська представник громадськоi' органiзацii' «Центр екологiчних 
Анастасiя Миколаiвна iнiцiатив «Екодiя» 

2. Павлюк представник АсоцiацiУ «Енергоефективнi мiста Украi'ни» 
Святослав Костянтинович 

3. Пастущенко представник ВсеукраУнськоi' громадськоi' органiзацii 
Крiстiна Олегiвна «Асоцiацiя малих мiст Украi'ни» 

4. Перегiнець представник громадськоi' органiзацii' «Академiя 
!ван Iванович будiвництва Украi'ни» 

5. €втушенко начальник вiддiлу звернень громадян та доступу до 
Людмила Вiкторiвна публiчноi' iнформацii' Управлiння комунiкацii' i зв'язкiв з 

громадськiстю 

6. Печеник гол~вний спецiалiст вiддiлу перспективних напрямiв 
Свiтлана Iванiвна розвитку у вiдновлюванiй енергетицi Департаменту 

розвитку вiдновлюваноi· енерrетики 
В1дсутн1: 

Демченко головний спецiалiст вiддiлу правового забезпечення 
Вiталiй Володимирович Юридичного департаменту 
Мельник 

Роман Олександрович 

Кворуме. 

головний спеuiалiст вiддiлу програм та планiв розвитку 
Департаменту розвитку енергоефективностi 

Порядок деииий 

1. Про кiлькiсть заяв, поданих делегованими представниками iнститутiв громадянсы,"()ГО 
суспiльства (далi - IГС) для участi в установчих зборах з формування склаау 
Громадськоi ради та попередню оцiнку поданих документiв. 

2. Рiзне. 

Розгляд питань порядку денного 

1. Перше питания: «Про кiлькiсть заяв, поданих делегованими представниками 
iнстиrутiв громадянського суспiльства (далi - \ГС) для участi в установчих зборах з 
формування складу Громадськоi радю>. 

В11рiшили: взяти до вiдома iнформацiю Л.Е:втушенко, що у встановлений 
\нiцiативною групою строк, 27 iнстиrутiв громадянського суспiльства делеrували своi 
представникiв для участi в установчих зборах з формування склаау Громадськоi ради 
при Держенерrоефективностi та направили вiдповiднi заяви. 

Крiм того, двi особи направили заяви щодо участi в установчих зборах вiд opraнiзaцi"i 
та установи, що не е \ГС. За результатами спiлкування та роз'яснення вимог i 
положень постанови Кабiнеrу Мiнiстрiв Укра"iни вiд 03.11.2010 № 996 одна з осiб 
була делеrованi вiд iменi \ГС, що вiдповiдаr вимогам, та включена до загально"i 
кiлькостi . 

Голосували: rолосування не вiдбувалось 

Рiшеиия прийнято. 

2. Друге питания: «Рiзне» . 

Вирiшили: взяти до вiдома iнформацiю Л.Е:втушенко про те, що Урядом прийнято 
постанову Кабiнеrу Мiнiстрiв Укра"iни вiд 16.08.2022 № 909 (набула чинностi 
19.08.2022), якою внесено змiни до постанови Кабiнеrу Мiнiстрiв Украi"ни 

вiд 03.11.201 О № 996 у частинi формування rромадських рад у перiод воснного 
стан. 

Так, постанова Уряду вiд 03.11.201 О № 996 доповнена пункгом 8, я кий встановлюr, 
крiм iншого, що формування нового складу громадських рад при мiнiстерствах, 



iнших центральних органах виконавчоi" влади, Радi мiнiстрiв Автономноi" Республiки 
Крим, обласних, Киi"вськiй та Севастопольськiй мiських, районних, районних у мм. 
Киевi та Севастополi державних адмiнiстрацiях в перiод военного стану на територii" 
Украi"ни та протяrом шести мiсяцiв з дня йоrо припинення чи скасування не 
проводиться, а строк повноважень дiючих громадських рад продовжусrься на перiод 

военного стану на територii" Украi"ни до з~пвердження органом виконавчоi" влади 

нового складу громадськоi" ради. 

З урахуванням зазначеноrо та за результ~пами консультацiй з представниками 
Мiнiстерства юстицii" Украi"ни Агентство вживае заходiв для припинення дiяльностi 
щодо формування нового складу Громадськоi" ради при Держенерrоефективностi. 

Вiдповiдний наказ Агентства пiсля пiдписання буде оприлюднено на офiцiйному веб
сайтi та доведено до вiдома ycix членiв lнiцi~пивноi· групи. 
Голосували: rолосування не вiдбувалось 

Рiшення п ийнято. 

Голова Iнiцiативноi rрупн 1. Переriнець 

Секретар Iнiцiатнвноi rрупн Л. €В1У111еНКО 




