
1 

 

Протокол  

установчих зборів для формування Громадської ради 

при Державному агентстві з  енергоефективності та 

енергозбереження України 

 

 
25 травня 2021 року 11:00                 м. Київ 

Сервіс для проведення 

відеоконференцій та 

онлайн-зустрічей Zoom 

 

Порядок денний 

 

Вступне слово Голови ініціативної групи з підготовки установчих зборів 

для формування Громадської ради при Держенергоефективності. 
 

1. Обрання робочих органів установчих зборів (головуючого та секретаря). 

2. Інформація ініціативної групи з підготовки установчих зборів за участю 

інститутів громадянського суспільства для формування Громадської ради 

при Держенергоефективності. 

3. Обрання членів Громадської ради на наступні два роки. 

4. Вирішення інших питань у межах компетенції зборів, зокрема визначення 

першого засідання новоствореної Громадської ради. 

 

Присутні: 
 

1. Богушенко Анна ГО «Центр екологічних ініціатив 
ʺЕкодіяʺ» 
 

2. Годік Вікторія ГО «Енергійна країна» 
 

3. Гуменюк Олександра ЄУЕА 
 

4. Денисюк Сергій Асоціація інженерів енергетиків 
України 
 

5. Долінчук Світлана Центр European Strategy 
 

6. Євтушенко Людмила Начальник відділу звернень 
громадян та доступу до публічної 
інформації Управління комунікації 
та зв’язків з громадськістю 
Держенергоефективності 
 

7. Книш Катерина УВЕА 
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8. Ковальова Дарія  Головний спеціаліст відділу 

правового забезпечення 
Юридичного департаменту 
Держенергоефективності 
 

9. Костюченко Олег АПУ 
 

10. Ксенофонтов Олександр ОАВЕ 
 

11. Литвин Вадим Асоціація енергоаудиторів України 
 

12. Майстришин Володимир Асоціація енергоаудиторів ЖКГ 
 

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

14. Рєпкін Олександр 
 

Енергетична асоціація «Українська 
воднева рада» 
 

15. Семенишин Артем Асоціація сонячної енергетики 
 

16. Сухопара Ольга УАВЕ 
 

17. Швед Роман БАУ 

 

 

 

 Вступне слово Голови ініціативної групи з підготовки установчих 

зборів для формування Громадської ради при Держенергоефективності 

Голова ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування 

Громадської ради при Держенергоефективності О. Рєпкін привітав учасників 

установчих зборів та відмітив, що на зборах присутні 14 зареєстрованих 

представників громадськості та 3 представники Держенергоефективності, які є 

членами ініціативної групи. 

Він нагадав, що громадська рада при ЦОВВ є постійно діючим 

колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, який утворюється для 

досягнення чотирьох основних завдань: 

- забезпечення участі громадян в управлінні державними справами,  

- здійснення громадського контролю за діяльністю ЦОВВ, 

- налагодження ефективної взаємодії ЦОВВ із громадськістю, 

- врахування громадської думки під час формування та реалізації державної 

політики. 

Також він зауважив, що з урахуванням карантинних обмежень, ініціативною 

групою з підготовки установчих зборів було прийнято рішення провести збори в 
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онлайн режимі з використанням Zoom платформи (про що всі були завчасно 

поінформовані) і запропонував наступний порядок денний: 

1. Обрання робочих органів установчих зборів (головуючого та секретаря). 

2. Інформація ініціативної групи з підготовки установчих зборів за участю 

інститутів громадянського суспільства для формування Громадської ради 

при Держенергоефективності. 

3. Обрання членів Громадської ради на наступні два роки. 

4. Вирішення інших питань у межах компетенції зборів, зокрема 

визначення першого засідання новоствореної Громадської ради. 

 

Зауважень від громадськості щодо запропонованого порядку денного не 

надійшло. 

Установчі збори розпочато. 

 

1. Обрання робочих органів установчих зборів (головуючого та 

секретаря). 

Слухали: В. Годік запропонувала присутнім обрати головуючим 

установчих зборів О. Рєпкіна – представника громадської спілки «Енергетична 

асоціація «Українська воднева рада».  

О. Рєпкін запропонував обрати секретарем зборів А. Богушенко. 

Вирішили: обрати головуючим установчих зборів О. Рєпкіна та обрати 

секретарем зборів А. Богушенко. 

Голосували: "за" - 17, "проти" - 0, "утримались" – 0. 

 

Рішення: обрати головуючим установчих зборів О. Рєпкіна та обрати 

секретарем зборів А. Богушенко. 

 

2. Інформація ініціативної групи з підготовки установчих зборів за 

участю інститутів громадянського суспільства для формування Громадської 

ради при Держенергоефективності. 

Слухали: О. Рєпкін виступив перед присутніми з інформацією ініціативної 

групи з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського 

суспільства для формування Громадської ради при Держенергоефективності.  

О. Рєпкін проінформував, що керуючись постановою Кабінету Міністрів 

України від 3 листопада 2010 року № 996 наказом т.в.о. Голови Агентства від 

04.03.2021 №11 на паритетних засадах було утворено ініціативну групу з 

підготовки установчих зборів для формування Громадської ради 

Держенергоефективності на 2021 – 2023 роки у складі: 

- Богушенко А.О. – ГО "Центр екологічних ініціатив "Екодія" (за згодою); 

- Годік В.О. – ГО "Енергійна країна" (за згодою); 

- Євтушенко Л.В. – начальник відділу  звернень громадян та доступу до 

публічної інформації  Управління комунікації та зв’язків з громадськістю 

Держенергоефективності; 

- Ковальова Д.О. – головний спеціаліст відділу правового забезпечення 

Юридичного департаменту Держенергоефективності; 
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- Махмуров-Дишлюк А.А. – начальник відділу енергетичного аудиту та 

енергоменеджменту Департаменту регулювання у сфері енергоефективності, 

промисловості та мереж Держенергоефективності; 

- Рєпкін О.О. – енергетична асоціація "Українська воднева рада" (за згодою). 

 

Також О. Рєпкін повідомив, що ініціативною групою проведено відповідну 

підготовчу роботу та станом на кінцевий термін прийняття документів (23 квітня 

2021) до ініціативної групи надійшли заяви про участь в установчих зборах від 25 

інститутів громадянського суспільства.  

Було відмічено, що представникам 11 інститутів громадянського 

суспільства було відмовлено із зазначенням причини відмови. 

У результаті 14 представників громадськості допущені до участі в 

установчих зборах, про що всім було повідомлено шляхом надсилання 

відповідного електронного листа. 

Також, О. Рєпкін проінформував присутніх, що керуючись пунктом 7 

Типового положення про громадську раду, що затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.11.2010 № 996, ініціативною групою визначено 

кількісний склад громадської ради на рівні максимально допустимого 

законодавством показника, а саме у кількості 35 осіб. 

Отже, на момент проведення установчих зборів для участі в них 

зареєструвалось 14 уповноважених представників інститутів громадянського 

суспільства.  

А. Богушенко підтвердила кількість зареєстрованих. 

О. Рєпкін запропонував інформацію ініціативної групи взяти до відома.  

 

Рішення: Інформацію ініціативної групи з підготовки установчих зборів за 

участю інститутів громадянського суспільства для формування Громадської 

ради при Держенергоефективності взято до відома. 

 

3. Обрання членів Громадської ради на наступні два роки. 

Слухали: О. Рєпкін ще раз зазначив, що відповідно до пункту 7 Типового 

положення про громадську раду, що затверджене постановою Кабінету Міністрів 

України від 03.11.2010 № 996, кількісний склад громадської ради визначається 

ініціативною групою та не може становити більше ніж 35 осіб.  

Також він відмітив, що цим пунктом визначено, що якщо кількість 

кандидатів до складу громадської ради дорівнює або менше її кількісного складу, 

визначеного ініціативною групою, рейтингове голосування на установчих зборах 

або рейтингове електронне голосування не проводиться. 

Отже, оскільки ініціативною групою визначено кількісний склад 

громадської ради при Держенергоефективності у 35 осіб, а допущено та 

зареєстровано для участі в установчих зборах 14 представників громадськості, то 

всі 14 осіб вважаються обраними до складу громадської ради при 

Держенергоефективності, а саме: 

 
1) Богушенко Анна; 4) Денисюк Сергій; 

2) Годік Вікторія; 5) Долінчук Світлана; 

3) Гуменюк Олександра; 6) Книш Катерина; 
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7) Костюченко Олег; 11) Рєпкін Олександр; 

8) Ксенофонтов Олександр; 12) Семенишин Артем; 

9) Литвин Вадим; 13) Сухопара Ольга; 

10) Майстришин Володимир; 14) Швед Роман. 

 

О.Рєпкін запропонував учасникам зборів висловити зауваження/пропозиції щодо 

озвученого. 

Зауважень/пропозицій не надійшло. 

 

Рішення: Вважати обраними до складу громадської ради при 

Держенергоефективності наступних представників громадськості: 

1. Богушенко Анну; 

2. Годік Вікторію; 

3. Гуменюк Олександру; 

4. Денисюка Сергія; 

5. Долінчук Світлану; 

6. Книш Катерину; 

7. Костюченка Олега; 

8. Ксенофонтова Олександра; 

9. Литвина Вадима; 

10. Майстришина Володимира; 

11. Рєпкіна Олександра; 

12. Семенишина Артема; 

13. Сухопару Ольгу; 

14. Шведа Романа. 

 

4. Вирішення інших питань у межах компетенції зборів, зокрема 

визначення першого засідання новоствореної Громадської ради. 

Слухали: О. Рєпкін привітав всіх зі створенням Громадської ради при 

Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України.  

Також О. Рєпкін виніс пропозицію перше засідання новоствореної 

Громадської ради провести 9 червня п.р. об 11:00 в офлайн режимі при 

дотриманні карантинних вимог. 

В. Годік  та А. Семенишин підтримали пропозицію. 

Вирішили: перше засідання новоствореної Громадської ради провести 

9 червня п.р. об 11:00 в офлайн режимі при дотриманні карантинних вимог. 

Голосували: "за" - 17, "проти" - 0, "утримались" – 0. 

 

Рішення: перше засідання новоствореної Громадської ради провести 

9 червня п.р. об 11:00 в офлайн режимі при дотриманні карантинних вимог. 

 

Головуючий установчих зборів       О. Рєпкін 

 

Секретар установчих зборів      А. Богушенко 


