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Державна інспекція енергетичного нагляду України розглянула запит на 

інформацію від 25 липня 2021 року, надісланий листом Секретаріату Кабінету 

Міністрів України від 30 липня 2021 року № 24804/0/2-21, щодо надання 

інформації про наявність/набуття подвійного (множинного) громадянства 

(підданства) іноземної держави та допуску до державної таємниці стосовно 

керівника, заступників керівника державного органу (далі – запит) і в межах 

компетенції повідомляє.  

Відповідно до Положення про Державну інспекцію енергетичного нагляду 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 14 лютого 2018 року № 77, Державна інспекція енергетичного нагляду 

України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

енергетики та який реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) у 

галузях електроенергетики та теплопостачання.  

Держенергонагляд у своїй діяльності керується Конституцією України та 

законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради 

України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, 

актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.  

Частиною другою статті 1 Закону України «Про державну службу» 

визначено, що державний службовець – це громадянин України, який займає 

посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, 

його апараті (далі – державний орган), одержує заробітну плату за рахунок 
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коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади 

повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого 

державного органу, а також дотримується принципів державної служби. 

Правовий зміст громадянства України, підстави і порядок його набуття та 

припинення, повноваження органів державної влади, що беруть участь у 

вирішенні питань громадянства України, порядок оскарження рішень з питань 

громадянства, дій чи бездіяльності органів державної влади, їх посадових і 

службових осіб встановлено Законом України «Про громадянство України». 

За цим законом громадянин України – це особа, яка набула громадянство 

України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними 

договорами України.  

Щодо пункту 1 запиту інформуємо, що керівник Держенергонагляду, 

перший заступник Голови Держенергонагляду та заступник Голови 

Держенергонагляду мають громадянство України та відповідно не набували 

подвійного (множинного) громадянства (підданства) іноземної держави. 
Щодо пункту 2 запиту повідомляємо, що у Держенергонагляді посада 

Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України станом 

на 03 серпня 2021 року є вакантною. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 21 липня 2021 року № 809-р «Про тимчасове покладення виконання 

обов’язків Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України на 

Рубанку В. М.» та наказу Держенергонагляду від 23 липня 2021 року № 327-ОС 

«Про кадрові питання», з 23 липня 2021 року, тимчасове виконання обов’язків 

Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України здійснює 

Рубанка Володимир Миколайович, начальник Управління Держенергонагляду 

у Київській області – головний державний інспектор з енергетичного нагляду у 

Київській області, який станом на 03 серпня 2021 року не має допуску до 

державної таємниці.  

Перший заступник Голови Державної інспекції енергетичного нагляду 

України, Боднар Роман Валерійович, має допуск до державної таємниці 

з 17 листопада 2020 року за формою 3.  

Заступник Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України, 

Ткач Сергій Олександрович, має допуск до державної таємниці 

з 19 січня 2021 року за формою 3. 

 

 

Т.в.о. Голови                                              Володимир РУБАНКА 

 

 

 

 
Оксана Кириченко 204 79 77 
 

 

Персональні дані, вказані Вами у зверненні (запиті), захищаються та обробляються Державною інспекцією енергетичного 

нагляду України відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 


