МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
05.10.2020

638

м. Київ

Про внесення змін до
наказу Міненерговугілля
від 25.11.2016 № 767
У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України
від 27.05.2020 № 425 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів
виконавчої влади» та введенням в дію структури та штатного розпису апарату
Міністерства наказом Міністерства енергетики України від 30.07.2020 № 28-аг
н а к а з у ю:
1. Внести до наказу Міненерговугілля від 25.11.2016 № 767 «Про
організацію опрацювання структурними підрозділами Міненерговугілля питань
за укладеними концесійними договорами» (далі - Наказ) такі зміни:
1.1.
У назві та тексті Наказу слово «Міненерговугілля» замінити словом
«Міненерго»;
1.2. У Порядку організації опрацювання структурними підрозділами
Міненерговугілля питань за укладеними концесійними договорами,
затвердженому Наказом:
1.2.1. У назві та тексті слово «Міненерговугілля» замінити словом
«Міненерго»;
1.2.2. У тексті Порядку слова «Департамент електроенергетичного
комплексу», «Департамент економіки та фінансів», «Департамент бюджетного
фінансування та звітності» в усіх відмінках замінити відповідно словами
«Директорат електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електричної
енергії», «Департамент фінансового планування та реалізації бюджетної
політики», «Департамент звітності та бюджетного фінансування» у відповідних
відмінках.
1.3. Внести зміни до додатку до Наказу, виклавши його у редакції, що
додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Міністра

(підписано КЕП)

Ольга БУСЛАВЕЦЬ

Додаток
до наказу Міністерства енергетики та
вугільної промисловості
25.11.2016 № 767
(у редакції наказу Міністерства
енергетики
______________ № ______)
Комісія з організації опрацювання питань
за укладеними концесійними договорами
за посадою

заступник Міністра, який координує роботу Міністерства
в частині питань функціонування теплоелектростанцій,
голова Комісії (щодо розгляду питань за концесійним
договором цілісного майнового комплексу державного
підприємства «Теплоелектроцентраль-2 «Есхар»);

за посадою

заступник Міністра, який координує діяльність
Міністерства з питань реалізації державної політики у
вугільно-промисловому комплексі, голова Комісії (щодо
розгляду питань за концесійними договорами цілісних
майнових комплексів державних підприємств
«Свердловантрацит» та «Ровенькиантрацит»);

за посадою

керівник Департаменту корпоративних та майнових
відносин;
керівник Юридичного департаменту;

за посадою
за посадою

за посадою

за посадою

керівник
Департаменту
вугільно-промислового
комплексу (щодо розгляду питань за концесійними
договорами цілісних майнових комплексів державних
підприємств
«Свердловантрацит»
та
«Ровенькиантрацит»);
керівник Директорату електроенергетичного комплексу
та розвитку ринку електричної енергії (щодо розгляду
питань за концесійним договором цілісного майнового
комплексу
державного
підприємства
«Теплоелектроцентраль-2 «Есхар»);
керівник Департаменту фінансового
реалізації бюджетної політики;

планування

та

2

за посадою

керівник Департаменту
фінансування;

звітності

та

бюджетного

за посадою

керівник Сектору з питань запобігання та виявлення
корупції;

за посадою

головний спеціаліст Департаменту корпоративних та
майнових відносин.

