До уваги інститутів громадянського суспільства!
ПОВІДОМЛЕННЯ
Ініціативної групи з підготовки Установчих зборів
для формування Громадської ради при Держенергоефективності
від 24.03.2021 року
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010
року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики» інформуємо, що із 24 березня 2021 року розпочинається
процедура приймання заяв від інститутів громадянського суспільства (далі ІГС) для участі в Установчих зборах для формування складу Громадської ради
при Держенергоефективності (далі – Громадська рада).
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010
року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики» до складу громадської ради при міністерстві, іншому
центральному органі виконавчої влади можуть бути обрані представники інститутів
громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення
органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради
провадять свою діяльність, реалізують свої проекти у сфері, пов’язаній з діяльністю
відповідного органу виконавчої влади, що підтверджується інформацією про
результати діяльності інституту громадянського суспільства, та в статуті
(положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.
Під провадженням інститутом громадянського суспільства діяльності у сфері,
що пов’язана з діяльністю відповідного органу виконавчої влади, розуміється
проведення інститутом громадянського суспільства заходів, досліджень, надання
послуг, реалізація проектів тощо з питань, пов’язаних з визначеною законодавством
сферою діяльності органу виконавчої влади.
До складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів
громадянського суспільства, які є фахівцями у відповідних сферах, що
підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій,
досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проектів не менш як за 12
місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про
формування складу громадської ради.
Склад Громадської ради формується на Установчих зборах шляхом
рейтингового голосування.
Кількісний склад громадської ради визначається утвореною органом
виконавчої влади ініціативною групою та не може становити більше ніж 35 осіб.
Членство в Громадській раді є індивідуальним.

Порядок подання заяв
Для участі в Установчих зборах до Ініціативної групи подається заява,
складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу
інституту громадянського суспільства.
До заяви додаються:
 рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами
інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих
зборах або рейтинговому електронному голосуванні представника, який одночасно є
кандидатом на обрання до складу громадської ради;
 заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з
наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про
захист персональних даних”, підписана ним особисто;
 біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського
суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і
місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті
громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня,
трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси,
номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);
 відомості про результати діяльності інституту громадянського
суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти,
виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої
влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та
реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про
них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести
місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про
формування складу громадської ради;
 відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту
громадянського суспільства, номер контактного телефону;
 мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського
суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та
бачення щодо роботи у такій раді;
 фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а
також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства,
сторінки у соціальних мережах (за наявності).
Заяви та інші документи інституту громадянського суспільства
делегованого ним представника подаються в електронному вигляді.
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Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати
до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний
рівень, досвід роботи (за наявності).

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за
30 календарних днів до їх проведення.
Документи приймаються Ініціативною групою до 23 квітня 2021 року
включно (крім вихідних та святкових днів) з 08:00 до 16:30 на електронну адресу:
pressa@saee.gov.ua.
Відповідальна особа: Заїка Таїсія Миколаївна, тел.: (044) 590-59-65,
електронна адреса: pressa@saee.gov.ua.
Проведення Установчих зборів заплановано 25 травня 2021 року об 11:00
із врахуванням умов карантину у тому числі із використанням телекомунікаційних
засобів зв’язку.










Порядок проведення установчих зборів:
реєстрація учасників Установчих зборів (далі – кандидати до складу
Громадської ради);
відкриття Установчих зборів;
затвердження порядку денного;
інформація щодо кандидатів від інститутів громадянського суспільства,
допущених до участі в Установчих зборах;
оголошення Регламенту Установчих зборів;
обрання робочих органів Установчих зборів: голови, секретаря, лічильної
комісії;
обрання членів Громадської ради;
оголошення результатів голосування;
закриття засідання.

Інформація про ініціативну групу з підготовки установчих зборів
Громадської ради.
Склад Ініціативної групи:
 Рєпкін Олександр Олександрович – президент Енергетичної асоціації
"Українська воднева рада", голова Ініціативної групи.
 Богушенко Анна Олегівна – експерт з енергетичної політики ГО "Центр
екологічних ініціатив "Екодія", секретар Ініціативної групи.
 Годік Вікторія Олександрівна – директор з розвитку ГО "Енергійна країна".
 Євтушенко Людмила Вікторівна – начальник відділу звернень громадян та
доступу до публічної інформації Держенергоефективності.
 Ковальова
Дар’я
Олександрівна
–
головний
спеціаліст
Держенергоефективності.
 Махмуров-Дишлюк Андрій Араїкович – начальник відділу енергетичного
аудиту та енергоменеджменту Держенергоефективності.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ
ДЛЯ УЧАСТІ В УСТАНОВЧИХ ЗБОРАХ
Ініціативній групі з підготовки Установчих зборів
для формування Громадської ради при Держенергоефективності
ЗАЯВА
Прошу включити до участі в Установчих зборах щодо формування
Громадської ради при Державному агентстві з енергоефективності та
енергозбереження України
___________________________________________________________________
(П.І.Б., посада, повна назва організації)
Надаю згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону
України “Про захист персональних даних”.
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