МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
____________________

м. Київ

____________________

Про внесення змін до Персонального складу Робочої групи з відбору заходів з
розвитку галузі енергетики, які можуть фінансуватися за бюджетною
програмою КПКВК 2401490 «Підтримка впровадження Енергетичної
стратегії України»
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016
№ 1064 «Питання виконання Угоди про фінансування програми «Продовження
підтримки реалізації Енергетичної стратегії України» та у зв’язку з кадровими
змінами у апараті Міністерства енергетики України,
н а к а з у ю:
1. Внести до Персонального складу Робочої групи з відбору заходів з
розвитку галузі енергетики, які можуть фінансуватися за бюджетною
програмою КПКВК 2401490 «Підтримка впровадження Енергетичної стратегії
України» (далі – Робоча група), затвердженого наказом Міністерства
енергетики України від 07.04.2021 № 61 (зі змінами, внесеними наказом
Міністерства енергетики України від 07.06.2021 № 118), такі зміни:
1.1. Вивести зі складу Робочої групи:
1) УГРЮМОВУ Софію Сергіївну – директора Департаменту фінансового
планування та реалізації бюджетної політики, члена робочої групи;
2) САПОЖНИКОВА Юрія Анатолійовича – директора Департаменту
ядерної енергетики та атомної промисловості, члена робочої групи;
3) КОТЕЛЬНИКОВА
Олександра
Олександровича –
начальника
Управління адміністративного забезпечення та закупівель, члена робочої
групи;
4) АРТЮХОВА Яна Віталійовича – головного спеціаліста Сектору з
питань запобігання та виявлення корупції, члена робочої групи.
1.2. Ввести до складу Робочої групи:

2
1) БІРЮКОВУ Олену Олександрівну – директора Департаменту
фінансового планування та реалізації бюджетної політики, як члена робочої
групи;
2) КУЛЬБУ Юрія Васильовича – директора Департаменту ядерної
енергетики та атомної промисловості, як члена робочої групи;
3) КРИВОРОТА Михайла Анатолійовича – начальника Управління
адміністративного забезпечення та закупівель, як члена робочої групи;
4) ПОЛУЕКТОВА Сергія Юрійовича – завідувача Сектору з питань
запобігання та виявлення корупції, як члена робочої групи.
1.3. Позицію «ЯЩЕНКО Ігор Олегович – заступник начальника
управління – начальник відділу охорони праці та цивільного захисту
Управління охорони праці, промислової безпеки та цивільного захисту»
замінити позицією «ЯЩЕНКО Ігор Олегович – начальник Управління
охорони праці, промислової безпеки та цивільного захисту».
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника
Міністра ВЛАСЕНКА Юрія.

Міністр

Герман ГАЛУЩЕНКО

