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Додаток 2 
до наказ Міністерства енергетики 

та захисту довкілля України 

__________________ № ______ 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Експертну раду Міністерства енергетики та захисту довкілля України 
 

 

1. Експертна рада є консультативно-дорадчим органом Міністерства 

енергетики та захисту довкілля України (далі – Мінекоенерго). 
 

2. У своїй діяльності Експертна рада керується Конституцією і 

законами України, а також указами Президента України та постановами 
Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів 

України, актами Кабінету Міністрів України, Міністерства енергетики та захисту 

довкілля України та цим Положенням. 

 
3. Основними завданнями Експертної ради є: 

1)  Моніторинг сфер діяльності, визначених Положенням про 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України. 

2)  Виявлення проблемних питань у сферах, у яких Мінекоенерго 
формує та реалізовує державну політику. 

3)  Підготовка пропозицій та рекомендацій щодо заходів, пов’язаних із 

врегулюванням проблемних питань у сферах, у яких Мінекоенерго формує та 
реалізовує державну політику. 

4)  Виконання доручень Міністра енергетики та захисту довкілля 

України щодо питань, віднесених до завдань Експертної ради. 

 
4. Експертна рада, відповідно до покладених на нього завдань: 

1)  Проводить аналіз стану справ у сферах, у яких Мінекоенерго формує 

та реалізовує державну політику. 
2)  Вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій з питань, що належать до її завдань. 

3)  Опрацьовує шляхи та механізми щодо врегулюванням питань у 
сферах, у яких Мінекоенерго формує та реалізовує державну політику. 

4)  Бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з 

питань, що належать до її завдань, та в разі потреби надає відповідні пропозиції. 
5)  Подає Мінекоенерго розроблені за результатами своєї роботи 

рекомендації та пропозиції з питань, що належать до її завдань. 
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5. Експертна рада має право: 

1)  Створювати робочі групи для опрацювання питань, віднесених до її 
завдань. 

2) Запрошувати до участі у своїй роботі представників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій та 
суб’єктів господарювання, а також незалежних експертів. 

3)  Організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших 

заходів. 

 
6. Експертна рада під час виконання покладених на неї завдань 

взаємодіє з Міністром енергетики та захисту довкілля України, його 

заступниками та структурними підрозділами Мінекоенерго. 
 

7. Персональний склад Експертної ради затверджується та змінюється 

Міністром енергетики та захисту довкілля України відповідним наказом. 

 
8. Формою роботи Експертної ради є засідання, що проводяться за 

рішення її голови. 

Засідання Експертної ради веде голова, а за його відсутності — заступник 

голови. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Експертної ради 
забезпечує секретар. Засідання Експертної ради вважається правомочним, якщо 

на ньому присутні більш як половина його членів. Голова Експертної ради може 

прийняти рішення про проведення засідання Експертної ради у режимі реального 
часу (онлайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через 

Інтернет, або про участь члена Експертної ради в такому режимі у засіданні 

Експертної ради. У зазначеному засіданні беруть участь члени Експертної ради, 

а також інші особи, які визначені головою Експертної ради. 
Засідання Експертної ради оформлюються протоколом, який підписується 

головуючим на засіданні та секретарем, надсилається всім членам Експертної 

ради та Мінекоенерго. 
Проблемні питання обговорюються на робочих групах відповідних 

напрямів. Функціонування робочих груп забезпечує керівник відповідної 

робочої групи. До обговорення питань та напрацювань пропозицій на робочих 

групах можуть запрошуватися представники органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, установ, організацій та суб’єктів господарювання, а 

також незалежні експерти. 

 
9. Експертна рада приймає рішення щодо включення в план своєї 

роботи відповідних питань та дає доручення керівникам робочих груп щодо їх 

опрацювання. 

 
10. На своїх засіданнях Експертна рада розглядає пропозиції та 

рекомендації з питань, що належать до її завдань, розроблені робочими групами 

або з власної ініціативи, згідно плану своєї роботи. 
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Пропозиції та рекомендації на засіданнях Експертної ради представляє 

керівник відповідної робочої групи або уповноважена ним особа.  
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них 

проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Експертної ради. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 
Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання. 

Член Експертної ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може 

викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу 

засідання. 
 

11. Результатом роботи Експертної ради можуть бути обґрунтовані 

пропозиції та рекомендації. Пропозиції та рекомендації можуть бути реалізовані 
Мінекоенерго у встановленому порядку. 

 

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення 

діяльності Експертної ради здійснює Мінекоенерго. 
 

 

 

Керівник експертної групи 

з моніторингу та аналізу  

діяльності суб’єктів ринку  

електричної енергії                                                        Олександр МАРТИНЮК 


