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Положення  

про конкурсну комісію Проекту «Енергоефективні школи» 

 

1 Загальні положення 

 

1.1 З метою оцінки участі пілотних начальних закладів у Проекті «Енергоефективні 

школи», підготовки та проведення міжшкільних конкурсів, передбачених у рамках 

Проекту, створюється конкурсна комісія у складі не менше ніж 6 осіб. 

1.2 Персональний склад конкурсної комісії формується за поданням 

уповноважених осіб від компанії ДТЕК, ВБО «Інститут місцевого розвитку» (ВБО «ІМР») 

та Департаменту освіти і науки, молоді та спорту України КМДА (додаток 1) 

1.3 Члени конкурсної комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час 

розгляду конкурсних пропозицій. Перед початком розгляду конкурсних пропозицій член 

конкурсної комісії зобов’язаний повідомити про наявність конфлікту інтересів та надати 

пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним 

обов’язків. 

 

2 Організація та порядок роботи конкурсної комісії 

 

2.1 Основною формою роботи  конкурсної комісії є засідання, які проводяться в 

міру потреби, про що секретар конкурсної комісії повідомляє учасникам засідання не 

пізніше ніж за два дні до початку засідання. 

2.2 Засідання конкурсної комісії веде голова конкурсної комісії або його заступник.  

2.3 Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо в ньому бере 

участь не менше двох третин від загального складу її членів. 

2.4 Рішення конкурсної комісії приймаються шляхом відкритого голосування 

більшістю голосів від числа членів, які присутні на засіданні. При рівності голосів 

перевагу має варіант рішення, за який проголосував голова конкурсної комісії.  
2.5 Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який складає секретар 

конкурсної комісії.  

2.6 Протоколи засідань конкурсної комісії підписуються усіма присутніми на 

засіданні членами конкурсної комісії  

2.7 За рішенням  голови конкурсної комісії до її складу можуть вводитися нові 

члени з метою заміни тих, хто вибув.  

2.8 На запрошення комісії в її засіданнях із правом дорадчого голосу можуть брати 

участь експерти та інші особи, які не є членами комісії. 

2.9 Рішення конкурсної  комісії, протоколи її засідань мають бути доступні 

громадськості та оприлюднюватися у зручний спосіб. 

 

3 Участь та повноваження конкурсної комісії під час проведення та оцінки 

результатів окремих заходів 

 

3.1 Запуск Проекту у пілотних ЗНЗ 

 

3.1.1  Під час запуску мають бути  присутні не менше половини членів конкурсної 

комісії. 

3.1.2 Конкурсна комісія запуску оцінює результати запусків за критеріями, 

визначеними у Положенні про запуск. 

3.1.3 Конкурсна комісія запуску залишає за собою право коригувати кількісні 

показники звітності шкіл щодо проведених урочистих запусків.  Коригування 

відбуватиметься на основі: 



- даних аналізу відеозаписів та фотографій, зроблених  представником ВБО «ІМР» 

під час запусків у кожному навчальному закладі; 

- результатів безпосередніх спостережень присутніх на запусках  членів конкурсної 

комісії. 

3.1.4 Конкурсна комісія залишає за собою право надавати додаткові бали школам-

учасникам запуску за номінаціями, які запропонують члени конкурсної комісії. Рішення 

щодо надання додаткових балів має бути прийнято одностайно. 

3.1.5 Члени конкурсної комісії, які не брали участі у запусках, можуть делегувати 

свої голоси обраним ними членам конкурсної комісії, присутнім на запусках, або оцінити 

результати запусків за наявними фото- та відеоматеріалами. 

 

 

3.2 Проведення занять  та інших заходів навчально-виховного процесу  

з питань енергозбереження 

 

3.2.1 Члени конкурсної комісії мають право відвідати будь-яке заняття або захід 

навчально-виховного процесу з питань енергозбереження, що проводяться у пілотних 

школах. 

3.2.2 Конкурсна комісія оцінює результати проведення занять та інших заходів 

навчально-виховного процесу з питань енергозбереження за критеріями, визначеними у 

Таблиці «Критерії оцінювання та бальна оцінка проведення занять та інших заходів 

навчально-виховного процесу з питань енергозбереження». 

3.2.2 Конкурсна комісія залишає за собою право надавати додаткові бали школам-

учасникам Проекту за якісне проведення заходів основної та додаткової частини  

навчально-виховного процесу з питань енергозбереження. Рішення щодо надання 

додаткових балів має бути прийнято одностайно. 

 

3.3 Конкурс на зменшення споживання електроенергії у пілотних ЗНЗ  

 

3.3.1 Конкурсна комісія оцінює результати конкурсу на зменшення споживання 

електроенергії за критеріями, визначеними у Положенні про конкурс. 

3.3.2 Конкурсна комісія залишає за собою право надавати додаткові бали школам-

учасникам конкурсу за номінаціями, які запропонують члени конкурсної комісії. Рішення 

щодо надання додаткових балів має бути прийнято одностайно. 

 

 

3.4 Конкурс проектних пропозицій з підвищення енергоефективності  

 шкільних приміщень 

 

3.4.1 Конкурсна комісія збирає проектні пропозиції представників пілотних шкіл та 

перевіряє надані матеріали на відповідність вимогам Положення про конкурс проектних 

пропозицій. 

3.4.2 Конкурсна комісія аналізує  проектні пропозиції пілотних шкіл. 

3.4.3 Для опрацювання проектних пропозицій до складу конкурсної комісії 

долучаються експерти за погодженням з головою конкурсної комісії або його 

заступником. 

3.4.4 Члени конкурсної комісії присутні на відкритому захисті проектних 

пропозицій, який відбуватиметься під час завершальної конференції Проекту.  
 



Додаток 1 

СКЛАД  

КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ ПРОЕКТУ «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ШКОЛИ»  
 

 

Під час оцінювання результатів міжшкільного конкурсу на зменшення споживання 

електроенергії та конкурсу проектних пропозицій склад конкурсної комісії поповнюється 

консультантами ВБО «ІМР» професором, к.т.н. Анатолієм Колієнком та к.т.н. Оленою 

Шевченко.  

Під час оцінювання результатів проведення міжшкільного конкурсу проектних 

пропозицій склад конкурсної комісії поповнюється представником КП «Група 

впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях 

міста Києва» Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА та 

представником Департаменту енергоменеджменту ТОВ «ДТЕК».  
 

 

№

з/п 

Прізвище, 

ім’я 

Місце роботи Посада Примітка 

Голова конкурсної комісії 

1. Гриб 

Вікторія 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«ДТЕК» 

Керівник 

Департаменту зі 

сталого розвитку 

Дирекції із зовнішніх 

зв'язків  

 

Заступники голови конкурсної комісії 

2. Тормосов 

Руслан 

ВБО «ІМР» Виконавчий директор, 

к.е.н., доцент 

 

3 Фіданян 

Олена 

 

Департамент 

освіти і науки, 

молоді та спорту 

КМДА 

Начальник відділу 

загальної середньої 

освіти та правового 

захисту дітей 

Звільнилася з роботи. 

Брала участь у підведенні 

підсумків урочистого 

запуску Проекту 

«Енергоефективні школи» у 

пілотних ЗНЗ 

4. Батечко 

Олена  

Департамент 

освіти і науки, 

молоді та спорту 

КМДА 

 Призначена заступником 

голови конкурсної комісії 

замість О.Фіданян 

 

Члени конкурсної комісії  

5. Заярна 

Юлія 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«ДТЕК» 

Провідний спеціаліст 

зі сталого розвитку 

Дирекції із зовнішніх 

зв'язків 

 

6. Литвиненко 

Марина 

Публічне 

акціонерне 

товариство 

«Київенерго»  

Менеджер з 

корпоративної 

соціальної 

відповідальності  

Дирекції комунікацій 

 

7. Сафіуліна 

Кадрія 

ВБО «ІМР» Старший консультант, 

к.т.н., доцент 

Секретар комісії 


