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Протокол № 3 

засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для 

формування Громадської ради при Державному агентстві з 

енергоефективності та енергозбереження України 

 

 
28 квітня 2021 року 10:00 м. Київ 

Сервіс для проведення 

відеоконференцій 

Zoom 

 

Порядок денний 

 

1. Розгляд поданих заяв від кандидатів. 

2. Формування та затвердження списку кандидатів до складу громадської 

ради, які можуть брати участь в установчих зборах або рейтинговому 

електронному голосуванні. 

3. Формування та затвердження списку представників інститутів 

громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах 

або рейтинговому електронному голосуванні, із зазначенням підстави для 

відмови. 

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 енергоефективності, 
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промисловості та мереж 
Держенергоефективності 
 

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

 

Кворум є. 

 

1. Розгляд поданих заяв від кандидатів. 

Слухали: О. Рєпкін висловив подяку В. Годік за систематизацію процесу 

перевірки відповідності вимогам кандидатів до Громадської рад.  

Л. Євтушенко запропонувала присутнім прослухати ще раз список кандидатів та 

підготовлені членами ініціативної групи до моменту засідання коментарі та 

зауваження по кожному кандидату.  

Л. Євтушенко запропонувала сповістити кандидатів про невідповідність вимогам 

після оприлюднення протоколу сьогоднішнього засідання та надати їм 5 робочих 

днів на доопрацювання пакету документів. 
 

 

Вирішили: 

сповістити кандидатів про невідповідність вимогам після оприлюднення 

протоколу сьогоднішнього засідання та надати їм 5 робочих днів на 

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

Рішення: сповістити кандидатів про невідповідність вимогам після 

оприлюднення протоколу сьогоднішнього засідання та надати їм 5 робочих 

днів на доопрацювання пакету документів.. 
 

 

2. Формування та затвердження списку кандидатів до складу громадської 

ради, які можуть брати участь в установчих зборах або рейтинговому 

електронному голосуванні. 

Слухали: Л. Євтушенко запропонувала, за врахуванням наданих заздалегідь 

членами ініціативної групи коментарів по кандидатам, затвердити такий список 

делегованих представників інститутів громадянського суспільства: 

 

1) Богушенко Анна; 

2) Годік Вікторія; 

3) Гуменюк Олександра; 

4) Книш Катерина; 

5) Костюченко Олег; 

6) Ксенофонтов Олександр; 

7) Литвин Вадим; 

8) Майстришин Володимир; 

9) Рєпкін Олександр; 
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10)  Семенишин Артем; 

11)  Сухопара Ольга; 

12)  Швед Роман. 

 

На доопрацювання документів О. Рєпкіним було запропоновано такий список 

кандидатів: 

1) Денисюк Сергій; 

2) Долінчук Світлана. 

 

В. Годік підтримала пропозицію по запропонованим спискам. 

 

Вирішили: 

затвердити список кандидатів до складу громадської ради, які можуть брати 

участь в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні та 

список кандидатів, що мають доопрацювати надані документи. 

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 та список кандидатів, що мають доопрацювати надані 

документи. 

 

3. Формування та затвердження списку представників інститутів 

громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах 

або рейтинговому електронному голосуванні, із зазначенням підстави для 

відмови. 

Слухали: Л. Євтушенко відмітила, що низка інститутів громадянського 

суспільства не мають ознаки неприбутковості, кандидатам від таких установ буде 

відмовлено. 

Л. Євтушенко запропонувала такий список кандидатів, яким відмовлено в участі в 

установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні: 

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. 

 

О. Рєпкін та В. Годік підтримали запропонований список. 
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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. 

 

 

4. Інші питання. 

Слухали: Л. Євтушенко запропонувала обрати дедлайн для отримання 

доопрацьованих документів та дату наступного засідання по підготовці 

Установчих зборів. 

О. Рєпкін зазначив, що дату наступного засідання по підготовці Установчих 

зборів треба буде узгодити після отримання та опрацювання документів 

кандидатів, що мають виправити свій пакет документів. 

Л. Євтушенко запропонувала крайню дату для отримання таких документів – 7 

травня 2021 року. 

А. Богушенко підтримала пропозицію Л. Євтушенко. 

 

Вирішили: 

затвердити дату для отримання доопрацьованих документів – 7 травня 2021 року. 

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

Рішення: затвердити крайню дату для отримання доопрацьованих 

документів – 7 травня 2021 року. 

 

Голова ініціативної групи 

при Держенергоефективності О. Рєпкін 

 

 

 

Секретар ініціативної групи А. Богушенко 


