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Вельмишановний Олександре Валентиновичу!
Вельмишановний Арсенію Петровичу!
Принагідно засвідчуємо Вам свою повагу за готовність взяти на себе
відповідальність за майбутнє України в складній політичній та економічній
ситуації, що наразі склалася.
Звертаємось до Вас від ряду професійних асоціацій, що протягом багатьох
років об’єднують організації за відповідними секторами економіки.
Вважаємо, що для ефективного проведення реформ та подолання фінансової
та соціальної кризи, вкрай необхідним сьогодні є активне залучення
представників професійних асоціацій та провідних експертів за різними
напрямками

до

прийняття

основних

управлінських

рішень

всіма

міністерствами та відомствами, а також до розгляду законопроектів у
робочих групах профільних комітетів Верховної Ради України.
На нашу думку, це можна втілити у життя шляхом реорганізації роботи
громадських рад, що вже існують при всіх міністерствах та відомствах.
Наразі громадські ради збираються, як правило, не частіше одного разу на
квартал, на обговорення в таких радах не виносяться основні управлінські

рішення, засідання рад не відвідують ані міністри, ані заступники міністрів, а
рішення громадських рад практично не мають впливу на роботу міністерств
та відомств.
Вважаємо за необхідне суттєве реформування принципів роботи громадських
рад, зокрема:
− на обговорення громадських рад повинні виноситись всі основні
управлінські рішення міністерств та відомств;
− збори громадських рад повинні відбуватись не рідше, ніж один раз на
два місяці, або частіше за наявності потреби;
− необхідним є створення робочих груп експертів для обговорення та
напрацювання рішень за ключовими питаннями відповідної галузі; такі
групи можуть працювати у період між плановими засіданнями
громадських рад;
− необхідним є залучення до постійного складу громадських рад
профільних асоціацій та громадських організацій відповідної галузі;
− необхідним також є залучення визнаних експертів до широкого
обговорення ключових питань галузі; запрошення таких експертів на
відповідні засідання громадських рад у випадку обговорення питань,
що входять до кола їх компетенції;
− інформація про проведення засідання ради (включаючи порядок
денний та проект рішення) повинна бути доведена до членів
громадської ради та запрошених експертів не пізніше, ніж за тиждень
до її проведення; обов’язкова приступність на засіданнях громадських
рад одного із заступників відповідного міністра, до компетенції якого
належить питання, що розглядається.
Вважаємо, що всі основні управлінські рішення міністерств та відомств
повинні бути обговорені та узгоджені з громадськими радами та
профільними асоціаціями.

Додатково пропонуємо створити на вищезазначених засадах громадські
ради при профільних комітетах Верховної Ради України. Таким чином,
громадськість та профільні асоціації будуть залучені також до процесу
підготовки необхідних законопроектів.
Як

приклад

успішного залучення профільних

асоціацій до роботи

центральних законодавчих та виконавчих органів влади можна навести
співпрацю таких організацій з Європейською Комісією та Європейським
Парламентом. Більшість європейських профільних асоціацій мають штабквартири у Брюсселі та здійснюють чималий вплив на ухвалення
Європейських директив та інших документів. Таким чином, в Європейському
союзі профільні асоціації виступають посередниками між ключовими
гравцями

відповідного

сектору

економіки,

провідними

експертами,

науковими центрами та владою.
Підсумовуючи вищезгадані аргументи, просимо Вас якомога швидше дати
розпорядження всім міністерствам та відомствам виконавчої влади, а
також

профільним

комітетам

Верховної

Ради

України

створити/реформувати громадські ради з обов’язковим залученням до їх
роботи представників профільних асоціацій відповідних галузей. В
подальшому необхідно внести відповідні зміни до чинного законодавства
щодо участі громадськості в ухваленні суспільно важливих рішень.
Ми,

представники

профільних

асоціацій,

що

підписалися

нижче,

висловлюємо свою готовність максимально можливим чином співпрацювати
з Урядом та Верховною Радою України шляхом участі в громадських радах,
робочих групах експертів, або будь-яким іншим визначеним шляхом.
З глибокою повагою,
За дорученням:
Вольфрама Ребока,

Голови Ради «Європейсько-українського
енергетичного агентства»;

Василя Котко,

Президента ВГО «Енергетична асоціація України»;

Андрія Конеченкова,

Голови правління Української вітроенергетичної
асоціації;
Миколи Коломийченко, Президента «Українського пелетного союзу»;
Олександра Юрчака,

Генерального директора асоціації «Підприємств
промислової автоматизації України»;
Ігоря Черкашина,
Почесного президента «Всеукраїнського
об’єднання «Фонд енергоефективних інвестицій»;
Івана Надєїна,
Голови Комітету енергетичної незалежності
України;
Володимира Землякова, Виконавчого директора Української асоціації
виробників альтернативного твердого палива;
Валерія Боровика,
Голови правління Альянсу «Нова енергія України»;
Олександра Овдієнко,
Романа Ніцовича,
Вікторії Коваленко,

Голови правління ГС «Асоціація інженерів
енергетиків України»;
Керівника програм ГО «Діксі Груп»;
Виконавчого директора ГО «Асоціація
енергоаудиторів України»
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