
ЗВІТ
ПРО РОБОТУ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЕНЕРГЕТИКИ

УКРАЇНИ
за період з серпня по грудень 2020 року

Громадська рада при Міністерстві енергетики України (далі - ГР) сформована із 
32 представників інститутів громадянського суспільства. Склад Громадської ради 
затверджено наказом Міністра від 03.09.2020 №569 на підставі протоколу Установчих 
зборів для формування складу Громадської ради при Міністерстві енергетики України від 
26.08.2020р.

За звітний період Громадською радою виконано наступні заходи:
26 СЕРПНЯ 2020 року- проведено засідання Громадської ради за участі представників 

Міністерства енергетики: в.о. державного секретаря С.Л.Пержинської, заступниці 
директора департаменту-начальниці відділу взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю 
Дудки Г.І., провідної спеціалістки відділу взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю 
Шевцової Т.Ю., члена Ініціативної групи Крапівіна К.С. та представників громадських 
організацій.

Головою Громадської ради обрано Поташника С.І., першим заступником Голови 
Громадської ради -Татаринова А.А., керівником Секретаріату - Яцкевича С.В. 

(ПРОТОКОЛ № 1-5ГР 2020).
24 ВЕРЕСНЯ 2020 року- проведено засідання Громадської ради  за участі представниці 
Міністерства енергетики заступниці директора департаменту-начальниці відділу 
взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Дудки Г.І.
Розглянуто Положення про ГР, питання Структури ГР, розпочато напрацювання проекту 
Плану роботи Громадської ради на IV квартал 2020р. та 2021 рік, створено наступні 
комісії ГР та обрано голів цих комісій, а саме:
з питань електроенергетичного комплексу-Толова комісіїСветелік О.Д. 
з питань атомно-промислового комплексу -Голова комісіїКоровкін В.О. 
з питань нафтогазового комплексу-Голоеа комісії Безус В.О. 
з питань вугільно- торфяного комплексу - Голова комісіїТатаринов А.А. 
з питань науково-технічного розвитку ТШЛИ-Голова комісії'Куцан Ю.Г. 
з питань міжнародного співробітництва, інвестицій та правового забезпечення- 
Голова комісії - Шевченко 0 .0 .
з питань енергоефективності та відновлюваних джерел енергії - Голова комісії 
Ковальчук Ю.Г.
(ПРОТОКОЛ № 2-5ГР 2020)
17 ЛИСТОПАДА 2020 року- проведено засідання Правління Громадської ради.
Під головуванням Голови ГР Поташника С.І. розглянуто наступний порядок денний:
1. Про виконання Плану роботи Громадської ради у IV кварталі 2020р.
2. Про голову комісії з питань атомно-промислового комплексу.
3. Про підготовку Плану роботи ГР на 2021 рік.
4. Про підготовку звіту про роботу ГР у 2020р.
5. Різне.
Обговорено План роботи Громадської ради у IV кварталі 2020р., надано доручення 
головам комісій Громадської ради підготувати плани роботи комісій та пропозиції до 
плану роботи Громадської ради на 2021 рік.
Щодо планового питання «Про стан реформування вугільної промисловості України» 
вирішили:

• надіслати усім членам ГР проект Концепції реформування вугільної галузі для його 
опрацювання в режимі надання особистих зауважень та пропозицій до Секретаріату ГР 
до 01.12.2020 року.
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• Татаринову А.А. додатково опрацювати питання обрання голови комісії з питань 
атомно-промислового комплексу у відповідності до урядових рішень та Положення про 
Громадську раду. Інформацію надати до Секретаріату ГР до 10.12.2020р.

• розгляд планового питання «Стратегічні напрямки розвитку атомної енергетики 
України» перенести на березень-квітень 2021р.

(ПРОТОКОЛ № 3-5ПГР 2020)

1 ГРУДНЯ 2020 року за результатами надання особистих зауважень та пропозицій до 
розробленого Міністерством енергетики України проекту Концепції реформування 
вугільної галузі підготовлено ПРОТОКОЛ №4-5ГР в якому зазначено наступне:
Членами Громадської ради Татариновим А.А., Білухою Ю.М., Яцкевичем С.В. до 
Міністерства енергетики України надіслано звернення з пропозицією розглянути при 
доопрацюванні проекту Концепції ці зауваження , а саме:
Для забезпечення ефективного реформування вугільної галузі та підтримки економічно 
активних вугледобувних підприємств, а також захисту соціально - економічних та 
трудових прав працівників і поступового перепрофілювання економіки шахтарських 
регіонів необхідно передбачити наступне:
• у державному бюджеті України на роки реформування галузі закласти кошти на 
стабільну діяльність державних вугледобувних підприємств, в обсягах відповідно до 
розрахунків Міненерго, та соціальний захист вивільнених працівників шахт, 
запланованих до ліквідації;
• визначити по роках обсяги цільової державної, міжнародної фінансової, 
технічної і іншої допомоги для здійснення трансформації вугільних регіонів та 
реалізації інвестиційних проектів в районах закриття шахт.
У зв’язку з критичним станом галузі врахувати наступне:
• першочергово забезпечити сталу виплату заробітної плати працівникам 
вугільної галузі та погасити наявні борги, у тому числі, працівникам непромислової 
групи;
• сформувати механізм гарантованого збуту вугілля на теплові електростанції 
України, у тому числі підприємствам, які не увійдуть до складу ПАТ «Центренерго» та 
узгодити взаємодію державних вугледобувних підприємств і збагачувальних фабрик 
(всіх форм власності).

Внести зміни до законодавства України:
• в частині реструктуризації та ліквідації заборгованості державних підприємств 
до бюджету, соціальних фондів, Пенсійного фонду та спожиту електроенергію;
• стосовно перенесення граничного терміну сплати єдиного соціального внеску на 
останній робочий день місяця, що настає за базовим звітним періодом так як 
розрахунки за відвантажену готову товарну вугільну продукцію, а також фінансування 
на часткове покриття витрат із собівартості здійснюється після 28 числа;
• щодо поновлення раніше існуючих пільг і преференцій працівникам галузі 
(пільговий стаж за списками Nol та No2 та інше).
Забезпечити комплекс соціально-економічних прав та гарантій працівників відповідно 
до чинного законодавства та Галузевої угоди, в першу чергу надання робочих місць у 
вугільних регіонах, що підлягають до трансформації.
Доцільно до Концепції реформування вугільної галузі включити завдання щодо 
необхідності видобутку бурого вугілля (відновлення) відкритим способом та відновити 
виробництво вугільних брикетів з використанням цього вугілля в якості домішок до 
важко-спалюваних видів вугілля.
Собівартість вугілля, що добувається відкритим способом, в 3-4 рази менше 
собівартості вугілля видобутого в шахтах.
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Запропонувати Міністерству відновити співпрацю з Інститутом вугільних технологій 
та забезпечити підготовку та використання відповідних сумішей при виробництві 
теплової та електричної енергії.
Все це призведе до стабілізації цін на електроенергію, теплову енергію та надовго 
забезпечить стабільні тарифи на житлово-комунальні послуги, ціни на електроенергію 
для металургії та ін.
Комісії Громадської ради за час з вересня по грудень 2020року прозвітували про таке:
Голова комісії з питань з питань електроенергетики Светелік О.Д. взяв участь у :

1. Міжнародній спеціалізованій виставці «Енергетика в промисловості - 2020», яка 
проходила у Міжнародному виставковому центрі в одному кластері з виставковими 
проектами «Electro Install», «EcoEnergy Expo».

2. круглому столі організованому Управлінням цифрової політики та безпеки 
Міненерго на тему «Кібербезпека енергетичної галузі - актуальні проблеми та сучасні 
рішення» у ході якого обговорювалися питання концепції кібербезпеки енергетичної 
галузі, забезпечення кібербезпеки об'єктів критичної інфраструктури енергетичної 
галузі, питання кіберстрахування.

3. щорічних загальних зборах експертів Громадської спілки «Міжнародна рада з 
великих електроенергетичних систем СІГРЕ в Україні» (15.10.2020 p.).
Члени комісії взяли участь у:
• форумі Energy Talk Show Electricity Market 2020 #3;
• в ефірі ток-шоу Energy Freedom з Андрієм Куликовим «Атомна енергетика: проблеми 

та перспективи» (19.10.2020р.).
• зустрічі членів Energy Club з директором ДП "Оператор ринку" Володимиром 

Євдокімовим (22.10.2020р.).
• конференції на тему «Плани розвитку операторів системи розподілу в умовах 

ринку електроенергії в Україні».

Комісія з питань нафтогазового комплексу провела одне протокольне засідання та 
низку робочих зустрічей та обговорень в режимі онлайн.
В робочому режимі обговорюється та опрацьовується ситуація у сфері підтримки 
розвитку національного газовидобування в умовах економічної кризи, викликаної 
пандемією коронавірусу COVID-19, а також кризи, пов’язаної з нарощуванням 
заборгованостей у сфері газопостачання. Напрацьовуються відповідні пропозиції та 
рекомендації.
Голова та члени комісії беруть активну та систематичну участь у ключових профільних 
експертних заходах щодо стану та розвитку нафтогазового комплексу України.
Представники комісії з питань вугільно-промислового комплексу (Татаринов А.А., 
Білуха Ю.М.) взяли участь у обговоренні проектів Урядових документів, пов’язаних з 
реформуванням вугільної промисловості України та Національною програмою 
трансформації вугільних регіонів України до 2027 року.
Голова ГР Поташник С.І., перший заступник Голови ГР, голова комісії Татаринов А.А., 
та члени ГР Куцан Ю.Г., Дупак О.С. взяли участь у роботі Колегії Міненерго, де було 
розглянуто питання підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу України до 
проходження осінньо-зимового періоду 2020/21 року.

Секретаріатом ГР виконувались організаційна робота з підготовки засідань ГР, 
координаційна та інформаційно-технічна робота з підготовки матеріалів для участі 
членів ГР у різноманітних заходах Міністерства тадн.
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