ПРОТОКОЛ № 3
засідання Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади
членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг

м. Київ

27 серпня і 1 вересня 2020 р.

ГОЛОВУВАВ:

голова Конкурсної комісії Рябчин О. М.

ПРИСУТНI члени
Конкурсної комісії:

Голікова С. В., Андрійчук Ю. А., Чех С. М.

ЗАПРОШЕНІ:

ПРЕДСТАВНИКИ
Секретаріату
Кабінету Міністрів:

Бойко Ю. М., Рута Балтаузе (у форматі відеоконференції),
Максим Поліщук (у форматі відеоконференції), Світлана
Карпишина (у форматі відеоконференції), Ольга Паньків (у
форматі відеоконференції), Інна Суржок (у форматі
відеоконференції)

Косенко С. В.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Розкриття пакетів з документами кандидатів на посаду члена НКРЕКП,
складання списків учасників конкурсного відбору, оголошеного з 9 липня 2020 р. по
25 серпня 2020 р. включно.
2. Різне
________________
Щодо питання 1 порядку денного.
СЛУХАЛИ: інформацію директора Департаменту з питань паливно-енергетичного
комплексу та житлово-комунального господарства Секретаріату Кабінету Міністрів
Косенка С. В. стосовно кількості пакетів документів, надісланих кандидатами на посаду
члена НКРЕКП. У період з 9 липня по 25 серпня 2020 р. включно надійшло 17 пакетів
документів. Усі документи було передано кандидатами у зазначений період через
поштову скриньку Секретаріату Кабінету Міністрів, розташовану на 6-му під’їзді
Будинку Уряду (вул.. Грушевського, 12/2). Цілісність пакетів не порушена. Актів про
порушення складено не було. Водночас зазначено, що є один пакет з документами на
якому на зазначено прізвище, ім’я та по батькові кандидата на посаду члена НКРЕКП.
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Секретарем Конкурсної комісії Голіковою С. В. звернуто увагу, що відсутність на
пакеті з матеріалами прізвища, ім’я та по батькові кандидата не є порушенням вимог
Порядку та умов проведення відкритого конкурсного відбору на зайняття посади
члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг.
ВИРІШИЛИ: поставити на голосування пропозицію секретаря Конкурсної комісії
Голікової С. В. про початок процедури розкриття пакетів документів кандидатів на
посаду члена НКРЕКП у кількості 17 одиниць:
голосували:: «за» – 4, «проти» – 0, «утрималися» – 0.
СЛУХАЛИ: секретаря Конкурсної комісії Голікову С. В. про вміст пакетів з
документами кандидатів на посаду члена НКРЕКП, оцінку відповідності їх вимогам,
зокрема Порядку та умов проведення відкритого конкурсного відбору на зайняття посади
члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, а також відповідність стажу роботи кандидатів у сферах енергетики
або комунальних послуг вимогам статті 7 Закону України “Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послугˮ.
Під час розгляду документів кандидата на посаду члена НКРЕКП Гошкодері О. В.
секретарем Конкурсною комісії Голіковою С. В. звернуто увагу, що в пакеті матеріалів
надано копії медичних довідок.
ВИСТУПИЛИ: Андрійчук Ю. А., Рябчин О. М.
Членом комісії Андрійчуком Ю. А. звернуто увагу на необхідність надання
кандидатом на посаду члена НКРЕКП Гошкодері О. В. про надання додаткових
підтверджуючих документів про його роботу на керівних посадах не менш як два роки.
ВИРІШИЛИ: поставити на голосування пропозицію про допуск кандидата на
посаду члена НКРЕКП до наступного етапу конкурсного відбору з обов’язковим
наданням оригіналів відповідних медичних довідок під час проходження співбесіди
(першого оцінювання):
голосували: «за» – 3, «проти» – 0, «утрималися» – 1.
Ураховуючи результати голосування, член Конкурсної комісії Андрійчук Ю. А. не
наполягав на необхідності голосування за пропозицію про надання зазначеним
кандидатом додаткові підтверджуючі матеріали про його роботу на керівних посадах не
менш як два роки.
Прийнято рішення про допуск кандидата на
Гошкодері О. В. до наступних етапів конкурсного відбору.

посаду

члена

НКРЕКП

Під час розгляду документів кандидата на посаду члена НКРЕКП Гунька А. С.
членами Конкурсної комісії Чехом С. М. та Андрійчуком Ю. А. запропоновано
направити кандидатові запит про надання додаткових підтверджуючих документів про
стаж його роботи у сферах енергетики або комунальних послуг, у томі числі на керівних
посадах.
ВИРІШИЛИ: поставити на голосування дві пропозиції:
про допуск кандидата на посаду члена НКРЕКП Гунька А. С. до проходження
співбесід:
голосували:: «за» – 1, «проти» – 0, «утрималися» – 3;
про надання кандидатом на посаду члена НКРЕКП Гуньком А. С додаткових
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підтверджуючі матеріали про стаж його роботи у сферах енергетики або комунальних
послуг не менш як три роки, у тому числі на керівних посадах не менш як два роки:
голосували:: «за» – 3, «проти» – 0, «утрималися» – 1.
Прийнято рішення про надсилання кандидату на посаду члена НКРЕКП
Гуньку А. С. звернення про надання у дводенний строк (до наступного засідання)
додаткові підтверджуючі матеріали про стаж його роботи у сферах енергетики або
комунальних послуг не менш як три роки, у тому числі на керівних посадах не менш як
два роки.
Під час розгляду документів кандидата на посаду члена НКРЕКП Лазоренка В. М.
секретарем Конкурсною комісії Голіковою С. В. звернуто увагу, що в пакеті матеріалів
надано копії медичних довідок.
Виступили: Андрійчук Ю. М.
Членом комісії Андрійчуком Ю. А. звернуто увагу на необхідність надання
кандидатом на посаду члена НКРЕКП Лазоренком В. М. про надання додаткових
підтверджуючих документів про його роботу на керівних посадах не менш як два роки.
ВИРІШИЛИ: поставити на голосування дві пропозиції
про допуск кандидата на посаду члена НКРЕКП Лазоренка В. М. до наступного
етапу конкурсного відбору з обов’язковим наданням оригіналів відповідних медичних
довідок під час проходження співбесіди (першого оцінювання):
голосували:: «за» – 2, «проти» – 2, «утрималися» – 0;
про надання зазначеним кандидатом додаткових підтверджуючих матеріалів про
його роботу на керівних посадах не менш як два роки:
голосували:: «за» – 2, «проти» – 2, «утрималися» – 0.
Ураховуючи, що відповідно до пункту 1.3.2 Регламенту роботи Конкурсної комісії
у разі рівного розподілу голосів членів Конкурсної комісії голос голови Конкурсного
комісії є вирішальним, вважається, що прийнято рішення про допуск кандидата на
посаду члена НКРЕКП Лазоренка В. М. до наступного етапу конкурсного відбору з
обов’язковим наданням оригіналів відповідних медичних довідок під час проходження
співбесіди (першого оцінювання).
Під час розгляду матеріалів, наданих кандидатом на посаду члена НКРЕКП
Руденко Г. В., членом Конкурсної комісії Андрійчуком Ю. А. звернуто увагу на
необхідність про надання кандидатом додаткових підтверджуючих документів про
досвід її роботи на керівних посадах не менш як два роки.
ВИСТУПИЛИ: Рябчин О. М.,
ВИРІШИЛИ: поставити на голосування дві пропозиції
про допуск кандидата на посаду члена НКРЕКП Руденко Г. В. до наступного етапу
конкурсного відбору:
голосували:: «за» – 2, «проти» – 0, «утрималися» – 2;
про надання зазначеним кандидатом додаткових підтверджуючих матеріалів про
його роботу на керівних посадах не менш як два роки:
голосували:: «за» – 2, «проти» – 0, «утрималися» – 2.
Ураховуючи, що відповідно до пункту 1.3.2 Регламенту роботи Конкурсної комісії
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у разі рівного розподілу голосів членів Конкурсної комісії голос голови Конкурсного
комісії є вирішальним, вважається, що прийнято рішення про допуск кандидата на
посаду члена НКРЕКП Руденко Г. В. до наступного етапу конкурсного відбору.
Під час розгляду документів кандидата на посаду члена НКРЕКП Чайки О. М.
членами Конкурсної комісії Андрійчуком Ю. А. запропоновано направити кандидатові
запит про надання додаткових підтверджуючих документів про стаж його роботи у
сферах енергетики або комунальних послуг, у томі числі на керівних посадах.
ВИСТУПИЛИ: Рябчин О. М., Чех С. М.
ВИРІШИЛИ: поставити на голосування пропозицію про надання кандидатом на
посаду члена НКРЕКП Чайкою О. М додаткових підтверджуючі матеріали про стаж його
роботи у сферах енергетики або комунальних послуг не менш як три роки, у тому числі
на керівних посадах – не менш як два роки:
голосували:: «за» – 4, «проти» – 0, «утрималися» – 0.
Прийнято рішення про надсилання кандидату на посаду члена НКРЕКП
Чайці О. М. звернення про надання у дводенний строк (до наступного засідання)
додаткові підтверджуючі матеріали про стаж його роботи у сферах енергетики або
комунальних послуг не менш як три роки, у тому числі на керівних посадах — не менш
як два роки, а також надання відповідно до вимог частини третьої статті 8 Закону
України “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сіерах
енергетики та комунальних послугˮ копії військового квитка або посвідчення особи
військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).
Рішення щодо допуску до наступного етапу конкурсного відбору кандидатів на
посаду члена НКРЕКП Безуса В. О., Борисенка А. В., Людмирського В. М.,
Машляківського Р. Л., Мягкова А. Є., Поліщука О. В., Рожанської І. В., Сагіра В. Г.,
Тагієвої О. О., Терещенко С. І., Ущаповського К. В. та Шубіна В. М. прийнято членами
Конкурсної комісії одноголосно.
Щодо питання 2 порядку денного.
СЛУХАЛИ: голову Конкурсної комісії Рябчина О. М., яким зазначено, що на
адресу Конкурсної комісії надійшло звернення народного депутата України Буймістер Л.
А. та запропоновано поставити на голосування питання про опрацювання зазначеного
звернення та підготовку відповіді народному депутатові України.
ВИРІШИЛИ: поставити на голосування питання про опрацювання та підготовку
відповіді на звернення народного депутата України Буймістер Л. А.:
голосували: «за» – 4, «проти» – 0, «утрималися» – 0.
Секретарем Конкурсної комісії Голіковою С. В. зазначено, що на адресу
Конкурсної комісії надійшла заява Антонової О. О. щодо її судового позову до НКРЕКП
про порядок звільнення з посади члена НКРЕКП.
ВИРІШИЛИ: поставити на голосування пропозицію взяти до відома зазначену
заяву Антонової О. О. та звернутися до Секретаріату Кабінету Міністрів з проханням
надати в робочому порядку копії матеріалів про звернення .Антонової О. О. з питань
щодо порядку її звільнення відповідно до Закону України “Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послугˮ і Указу
Президента України від 30 липня 2020 р. № 258 “Про затвердження схеми ротації членів
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
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комунальних послугˮ:
голосували: «за» – 4, «проти» – 0, «утрималися» – 0.
Членом Конкурсної комісії Андрійчуком Ю. А. звернуто увагу, що станом на 27
серпня 2020 р. відповіді на лист Конкурсної комісії від 23 липня 2020 р. № 1 на адресу
Секретаріату Кабінету Міністрів не отримано, тому є необхідність повторно звернутися
до Секретаріату Кабінету Міністрів про надання юридичної підтримки роботи комісії
ВИСТУПИЛИ: Косенко С. В., Рябчин О. М.
Директор Департаменту з питань паливно-енергетичного комплексу та житловокомунального господарства Секретаріату Кабінету Міністрів Косенко С. В. зазначив, що
відповідний лист готується і найближчим часом його буде передано Конкурсній комісії з
добору кандидатів на посади членів НКРЕКП.
Голова Конкурсної комісії Рябчин О. М. зазначив, що питання про повторне
звернення доцільно розглянути під час проведення другої частини цього засідання
Конкурсної комісії у разі ненадходження відповідного листа.
Продовження засідання Конкурсної комісії 1 вересня 2020 року
Щодо питання 1 порядку денного.
СЛУХАЛИ: голову Конкурсної комісії Рябчина О. М., яким зазначено про
продовження засідання Конкурсної комісії від 27 серпня 2020 р. та зазначено, що на
сьогодні є два кандидати на посаду члена НКРЕКП, які мали надати додаткові
підтверджуючі матеріали додаткові підтверджуючі матеріали про стаж їх роботи у
сферах енергетики або комунальних послуг не менш як три роки, у тому числі на
керівних посадах не менш як два роки, та 15 кандидатів вже допущено до наступного
етапу конкурсного відбору.
ВИСТУПИЛИ: Чех С. М., Рябчин О. М.
Членом Конкурсної комісії Чехом С. М. зазначено, що сьогоднішнє засідання є
продовженням засідання від 27 серпня 2020 р. і за цей час додаткових матеріалів від
кандидатів на посаду члена НКРЕКП не надходило.
Головою Рябчиним О. М. зазначено, що додаткових не надходило, але надійшли
матеріали на запити Конкурсної комісії від кандидатів на посаду члена НКРЕКП
Гунька А. С. і Чайки О. М.
Кандидатом на посаду члена НКРЕКП Чайкою О. М. 29 серпня 2020 р. надіслано
на електронну адресу Конкурсної комісії заяву про неможливість надіслати
підтверджуючі документи про досвід роботи у сферах енергетики або комунальних
послуг не менше трьох років, у тому числі на керівних посадах не менше двох років, та
прохання зняти його кандидатуру з конкурсу.
ВИРІШИЛИ: з урахуванням вимог пункту 4.4 Порядку та умов проведення
відкритого конкурсного відбору на зайняття посади члена Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, поставити
на голосування питання про недопуск до участі у конкурсі кандидатури на посаду члена
НКРЕКП Чайки О. М. у зв’язку з його заявою від 29 серпня 2020 року:
голосували: «за» – 4, «проти» – 0, «утрималися» – 0.
Прийнято рішення про недопуск до участі у конкурсі кандидата на посаду члена
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НКРЕКП Чайки О. М. та звернутися до Секретаріату Кабінету Міністрів з проханням
повернути йому пакет надісланих на конкурс документів.
Кандидатом на посаду члена НКРЕКП Гуньком А. С. 31 серпня 2020 р. надіслано
на електронну адресу Конкурсної комісії заяву про обґрунтування з у рахуванням
положень законодавства свого досвіду роботи у сферах енергетики або комунальних
послуг не менше трьох років, у тому числі на керівних посадах не менше двох років
разом з підтверджуючими документами.
ВИСТУПИЛИ: Чех С. М.
Членом Конкурсної комісії Чехом С. М. запропоновано поставити на голосування
питання про визнання документів та аргументів з урахуванням положень законодавства,
що підтверджують відповідний досвід роботи кандидата на посаду члена НКРКЕКП
Гунька А. С., а також про допуск його до участі у конкурсі
ВИРІШИЛИ: поставити на голосування два питання:
про визнання документів та аргументів з урахуванням положень законодавства, що
підтверджують відповідний
досвід
роботи кандидата на
посаду члена
НКРКЕКП Гунька А. С.:
голосували: «за» – 4, «проти» – 0, «утрималися» – 0;
про допуск кандидата посаду члена НКРКЕКП Гунька А. С. до участі у конкурсі:
голосували: «за» – 4, «проти» – 0, «утрималися» – 0.
Прийнято рішення про допуск Гунька А. С. до участі у конкурсі на посаду члена
НКРЕКП.
З урахуванням зазначених рішень Головою Конкурсної комісії запропоновано
розглянути питання про визначення списку кандидатів на посаду члена НКРЕКП,
допущених до участі у конкурсі.
ВИРІШИЛИ: відповідно до пункту 4.3 Порядку та умов проведення відкритого
конкурсного відбору на зайняття посади члена Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, поставити на
голосування про допуск до участі у конкурсі таких кандидатів на посаду члена НКРЕКП:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

БЕЗУС Валерій Олександрович
БОРИСЕНКО Андрій Володимирович
ГОШКОДЕРЯ Олександр Вікторович
ГУНЬКО Андрій Сергійович
ЛАЗОРЕНКО Віталій Миколайович
ЛЮДМИРСЬКИЙ Валерій Маркович
МАШЛЯКІВСЬКИЙ Руслан Леонідович
МЯГКОВ Антон Євгенович
ПОЛІЩУК Олег Васильович
РОЖАНСЬКА Ірина Вячеславівна
РУДЕНКО Галина Валеріївна
САГІР Владислав Георгійович
ТАГІЄВА Ольга Олександрівна
ТЕРЕЩЕНКО Світлана Ігорівна
УЩАПОВСЬКИЙ Костянтин Валерійович

7
16.

ШУБІН Віталій Миколайович

голосували: «за» – 4, «проти» – 0, «утрималися» – 0.
Прийнято рішення про допуск до участі конкурсі 16 кандидатів на посаду члена
НКРЕКП згідно із зазначеним списком осіб.
ВИРІШИЛИ:
надіслати до 4 вересня 2020 р. кандидатам на посаду члена НКРЕКП електронною
поштою листи із запрошенням на проходження першої співбесіди (першого оцінювання),
яка відбудеться 7 і 8 вересня 2020 року;
оприлюднити до 4 вересня 2020 р. на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів
України:
- графік проведення співбесід з кандидатами на посаду членів НКРЕКП рамках
першого оцінювання з урахуванням вимог пункту 5.1.1 Порядку та проведення
відкритого конкурсного відбору на зайняття посади члена Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;
- відомості, що містяться у поданих кандидатами на посаду члена НКРЕКП
документах, крім відомостей, які відповідно до Закону України “Про запобігання
корупціїˮ віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний
номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.
Рішення підтримано усіма членами Конкурсної комісії
Щодо питання 2 порядку денного.
СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Конкурсної комісії Голікової С. В. про
необхідність кандидатам на посаду члена НКРЕКП мати при собі під час співбесіди
паспорт та оригінали інших документів, що вимагаються умовами конкурсу, а також
захисну маску для дотримання карантиних вимог.
Крім того, кандидатами, яким 28 серпня 2020 р. надіслано відповідні листи,
необхідно надати Конкурсній комісії під час проходження співбесіди (першого
оцінювання) оригінали медичних довідок про стан здоров’я за формою,

затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, щодо перебування особи
на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я.

Голова Конкурсної комісії

Олексій РЯБЧИН

Секретар Конкурсної комісії

Світлана ГОЛІКОВА

