МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

Про внесення змін до Складу Робочої групи
з огляду витрат державного бюджету у сфері
паливно-енергетичного комплексу в
частині видатків на вугільну галузь
З метою завершення виконання заходів, визначених пунктом 3
розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 212 «Про
проведення у 2020 році оглядів витрат державного бюджету в окремих
сферах», та у зв’язку з кадровими змінами в апараті Міністерства енергетики
України та апараті Міністерства фінансів України
н а к а з у ю:
1. Внести зміни до Складу Робочої групи з огляду витрат державного
бюджету у сфері паливно-енергетичного комплексу в частині видатків на
вугільну галузь, затвердженого наказом Міненерго від 27.11.2020 № 762 «Про
огляд витрат державного бюджеті у сфері паливно-енергетичного комплексу в
частині видатків на вугільну галузь», виклавши його у редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
ПІДКОМОРНУ Юлію.

Міністр

Герман ГАЛУЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики
України 27.11.20 № 762
(у редакції наказу Міненерго
_________________ №____ )

СКЛАД
Робочої групи з огляду витрат державного бюджету у сфері паливноенергетичного комплексу в частині видатків на вугільну галузь

ПІДКОМОРНА
Юлія Анатоліївна

- заступник Міністра енергетики України,
голова робочої групи

СИНЮК
Андрій Васильович

- директор
Департаменту
вугільнопромислового комплексу, співголова робочої
групи;

МАРУШКЕВИЧ
Ірина Миколаївна

- заступник директора Департаменту начальник відділу фінансового планування та
аналізу у вугільно-промисловому комплексі
Департаменту фінансового планування та
реалізації бюджетної політики, заступник
голови робочої групи

КОЦЮБА
Ірина Володимирівна

- начальник відділу бюджетного фінансування
Департаменту звітності та бюджетного
фінансування

МЕЩЄРЯКОВ
Михайло Олександрович

- начальник відділу промислової безпеки,
протиаварійного та протипожежного захисту
Управління охорони праці, промислової
безпеки та цивільного захисту

УНИНЕЦЬ
Наталія Анатоліївна

- головний спеціаліст відділу фінансового
планування та аналізу у вугільнопромисловому комплексі Департаменту
фінансового планування та реалізації
бюджетної політики

ВОЛИНЕЦЬ
Михайло Якович

- голова Незалежної профспілки гірників
України (за згодою)
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ЖУК
Олександр Анатолійович

- директор Департаменту фінансів паливноенергетичного комплексу та майнових
відносин Міністерства фінансів України
(за згодою)

САБІЩЕНКО
Світлана Михайлівна

- заступник начальника відділу фінансів
паливних і енергетичних ресурсів
Департаменту фінансів паливноенергетичного комплексу та майнових
відносин Міністерства фінансів України
(за згодою)

ТУРМАНОВ
Віктор Іванович

- голова Профспілки працівників вугільної
промисловості України (за згодою)

ЛЯШЕНКО
Ольга Федорівна

- провідний науковий співробітник державної
установи «Інститут економіки та
прогнозування НАН України» (за згодою)

ТАТАРИНОВ
Анатолій Арефійович

- голова Всеукраїнського об’єднання
організацій роботодавців «Федерація
роботодавців паливно-енергетичного
комплексу Україна» (за згодою)

