
ІНФОРМАЦІЯ 

про проведені Міністерством енергетики консультації з громадськістю та взаємодію з громадською радою  

у ІІІ кварталі 2021 року  

 

№ 

з/п 

Питання/проект 

акта, щодо яких 

проведено 

консультації з 

громадськістю 

 

Заходи, проведені у 

рамках консультацій з 

громадськістю* із 

зазначенням дати  

 

Кількість 

представ-

ників 

громадсь-

кості, які 

взяли участь 

в обговорен-

ні 

Чи звертався 

орган до 

гром. ради з 

пропозицією 

розглянути 

питання/ 

проект акта 

Чи 

розглядала 

гром. рада 

питання/ 

проект акта 

на своєму 

засіданні 

Чи надані 

гром. радою 

пропозиції 

(зауваженн

я) щодо 

питання/ 

проекту 

акта 

 

Кількість 

проведени

х засідань 

гром. ради 

Інші заходи 

гром. ради** 

1 Синхронізація 

української 

енергосистеми з 

європейською 

системою ENTSO-E 

Електроенергетичний 

форум Energy Talk Show 

(01.07.2021) 

 

- - - - 2 - 

 

 

2 Виклики та 

перешкоди в процесі 

зародження водневої 

енергетики в Україні 

Круглий стіл 

 (02.07.2021) 

 

- - - - 

3 Презентація проєкту 

Концепції 

кібербезпеки 

енергетичного 

сектору, 

розроблений 

Міненерго 

Платформа регіонального 

кластера (02.07.2021) 

- - - - 

4 «Інтеграція 

українських та 

європейських 

енергетичних 

ринків» 

Українсько-словацький 

енергетичний форум 

(06.07.2021) 

- - - - 

5 Співпраця з ЄС в 

енергетичній галузі 

Всеукраїнський Форум 

Україна 30 (07.07.2021) 

- - - - 



2 
 

6 Забезпечення 

енергетичної 

безпеки в 

східноєвропейськом

у регіоні 

Четверта Конференція з 

питань реформ в Україні. 

(07.07.2021) 

- - - -   

7 Залучення 

інвестицій в 

Українську 

енергосистему 

Панельна дискусія  

(08.07.2021) 

- - - -   

8 З питань зеленої 

енергетики та 

чистих технологій 

Регіональний євразійський 

форум  

 (08.07.2021) 

- - - -   

9 Переформатування 

P-TEC для 

включення цілей 

щодо запобігання 

змін клімату та 

сталого розвитку 

енергетики 

Дискусія у форматі 

круглого столу 

(09.07.2021) 

- - - -   

10 «Вугільні регіони 

України: 

справедлива 

трансформація та 

видобуток вугілля. 

Український та 

міжнародний 

досвід» 

IV Міжнародна вугільна 

конференція (13.07.2021) 

- - - -   

11 «Модернізація 

української 

енергетичної галузі 

заради стійкого та 

інтегрованого 

енергетичного 

майбутнього в 

Європі» 

Український 

енергетичний форум 

(15.07.2021) 

- - - -   



3 
 

12 «Просування 

енергоефективності 

та імплементації 

Директиви ЄС про 

енергоефективність 

в Україні» 

Презентація навчальної 

програми з 

енергоефективності для 

представників ЗМІ 

(10.08.2021) 

- - - -   

13 Розвиток водневої 

енергетики. 

Розробка Водневої 

стратегії України 

Нарада  

(12.08.2021) 

- - - -   

14 Досягнення та плани 

подальшої роботи 

громадської 

організації 

Зустріч з правлінням Ради 

ветеранів енергетики 

(03.09.2021) 

24 - - -   

15 З питань розвитку 

енергетичного 

сектору України 

онлайн-конференція 

(06.09.2021) 

- - - -   

16 «Спекотна осінь: як 

зробити тарифи 

економічно 

обґрунтованими для 

операторів системи 

розподілу та 

постачальників 

універсальних 

послуг в Україні?» 

Форум (08.09.2021) - - - -   

17 «Декарбонізація 

енергетичного 

сектору – один з 

пріоритетів роботи 

Міненерго» 

Міжнародний 

електроенергетичний 

форум (14.09.2021) 

- - - -   

18 «Україна: 

перспективи 

експорту зеленого 

водню до Німеччини 

Панельна дискусія 

«Україна: перспективи 

експорту зеленого водню 

до Німеччини та ЄС». 

- - - -   



4 
 

та ЄС» (15.09.2021) 

19 «ОСР на шляху 

енергетичного 

переходу України: 

нові виклики, 

регуляторні зміни та 

інвестиційні 

можливості» 

Круглий стіл  

(16.09.2021) 

- - - -   

20 Залучення 

профспілок до 

вирішення 

нагальних питань 

роботи галузі 

Зустріч Міністра Г. 

Галущенка з 

представниками 

Незалежної профспілки 

гірників України 

(30.09.2021) 

36 - - -   

21 Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України "Про 

затвердження 

Технічного 

регламенту 

природного газу" 

електронні консультації 

(протягом липня - серпня 

2021 р.) 

- Так  Ні Ні    

22 Проєкт наказу 

Міненерго "Про 

внесення зміни до 

Методики 

визначення плати за 

доступ до елементів 

інфраструктури 

об'єкта 

електроенергетики" 

електронні консультації 

(протягом липня - серпня 

2021 р.) 

- Так  Ні Ні    

23 Проєкт наказу 

Міненерго про 

внесення змін до 

Порядку взаємодії 

Міністерства 

електронні консультації 

(протягом липня - серпня 

2021 р.) 

- Так  Ні Ні    



5 
 

енергетики України 

з центральними 

органами виконавчої 

влади, діяльність 

яких спрямовується і 

координується 

Кабінетом Міністрів 

України через 

Міністра енергетики 

України 

24 Проект 

розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України "Про 

внесення змін до 

Національного 

плану скорочення 

викидів від великих 

спалювальних 

установок та 

визнання таким, що 

втратило чинність, 

розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України від 13 

червня 2018 р. № 

428" 

електронні консультації 

(протягом серпня - 

вересня 2021 р.) 

30 Так  Ні Ні    

25 Проєкт Державної 

економічної 

програми 

поводження з 

відпрацьованим 

ядерним паливом 

вітчизняних атомних 

електростанцій на 

електронні консультації 

(протягом вересня   

2021 р.) 

- Так  Ні Ні    



6 
 

період до 2025 року 

26 Проєкт Закону 

України "Про 

реформування 

вугільної галузі" 

електронні консультації 

(протягом серпня - 

вересня 2021 р.) 

- Так  Ні Ні    

27 Проєкт Закону 

України "Про 

внесення змін до 

деяких законів 

України щодо 

стимулювання 

виробництва 

електричної енергії з 

альтернативних 

джерел енергії на 

ринкових засадах" 

електронні консультації 

(протягом серпня - 

вересня 2021 р.) 

- Так  Ні Ні    

28 Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України "Про 

затвердження 

Технічного 

регламенту щодо 

вимог до екодизайну 

для 

повіторонагрівачів, 

охолоджувачів, 

високотемпературни

х промислових 

охолоджувачів та 

вентиляторних 

доводжувачів" 

електронні консультації 

(протягом вересня 2021 р.) 

- Так  Ні Ні    

29 Проєкт Закону 

України "Про 

внесення змін до 

деяких законів 

електронні консультації 

(протягом вересня 2021 р.) 

- Так  Ні Ні    



7 
 

України щодо 

розвитку систем 

накопичення енергії" 

30 Проєкт наказу 

Міністерства 

енергетики України 

"Про затвердження 

Технічного 

регламенту 

енергетичного 

маркування 

енергоспоживчої 

продукції" 

електронні консультації 

(протягом вересня 2021 р.) 

- Так  Ні Ні    

 


