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Протокол засідання колегії 
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РІШЕННЯ 

колегії Державної інспекції енергетичного нагляду України 

 

26 жовтня 2021 року         м. Київ 

За результатами обговорення питань порядку денного: 

1. Про підведення підсумків роботи Держенергонагляду за 9 місяців         

2021 року. 

2. Про формування стратегічних планів діяльності Держенергонагляду. 

3. Про питання законодавчого та нормативно-правового регулювання 

діяльності Державної інспекції енергетичного нагляду України. 

4. Про підготовку до опалювального періоду у сфері теплопостачання, 

проблемні питання. 

5. Різне. 

КОЛЕГІЯ ВИРІШИЛА: 

1. Взяти до уваги викладену інформацію та визнати роботу 

Держенергонагляду за 9 місяців 2021 року задовільною. 

 

 

2. Першому заступнику Голови Держенергонагляду, Департаменту 

державного нагляду у галузі електроенергетики, Департаменту державного 

нагляду у сфері теплопостачання, Департаменту державного нагляду за 

експлуатацією електричних станцій та мереж 
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Забезпечити участь представників Держенергонагляду в роботі комісій 

суб’єктів електроенергетики та суб’єктів у сфері теплопостачання з оцінки 

готовності до проходження ОЗП. За результатами роботи комісій надати 

Міненерго інформацію про готовість до роботи в ОЗП суб’єктів 

електроенергетики та суб’єктів у сфері теплопостачання.  
 

Термін – 15.11.2021 

 

3. Управлінню правового забезпечення, Голові Координаційної ради 

Держенергонагляду, Департаменту державного нагляду у галузі 

електроенергетики, Департаменту державного нагляду у сфері 

теплопостачання, Департаменту державного нагляду за експлуатацією 

електричних станцій та мереж  
 

Продовжити роботу щодо перегляду нормативно-правових актів, що 

регулюють діяльність Держенергонагляду, та підготовки відповідних 

пропозицій. 
 

Термін – постійно 

 

4. Першому заступнику Голови Держенергонагляду, Відділу 

інформаційних технологій та захисту інформації, Департаменту 

державного нагляду у галузі електроенергетики, Департаменту державного 

нагляду у сфері теплопостачання, Департаменту державного нагляду за 

експлуатацією електричних станцій та мереж 
 

Підготувати пропозиції стосовно реалізації проєктів щодо створення 

інформаційної системи Держенергонагляду та діджиталізації діяльності 

інспекції та надати їх до Мінцифри. 
 

Термін – 01.12.2021 

 

5. Першому заступнику Голови Держенергонагляду, Департаменту 

державного нагляду у галузі електроенергетики, Департаменту державного 

нагляду у сфері теплопостачання Департаменту державного нагляду за 

експлуатацією електричних станцій та мереж 
 

Вжити заходів щодо оперативного реагування на технологічні порушення 

в роботі обладнання суб’єктів електроенергетики та суб’єктів відносин у сфері 

теплопостачання під час підготовки та проходження ОЗП 2021/2022 років. 
 

Термін – 01.03.2022 


