ПРОТОКОЛ № 5
засідання Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади
членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг

м. Київ

15 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:

Косенко С. В.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Підведення підсумків першого оцінювання (співбесіди) кандидатів на посаду
члена НКРЕКП, проведеного 14 і 15 вересня 2020 року, та конкурсного відбору на посаду
члена НКРЕКП, оголошеного 8 липня 2020 року.
2. Різне
________________
Щодо питання 1 порядку денного.
Про підсумки другого оцінювання кандидатів на посаду члена НКРЕКП.
СЛУХАЛИ: інформацію секретаря Конкурсної комісії Голікової С. В. про
результати проведення другого оцінювання кандидатів на посаду члена Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
яке було проведено 14 і 15 вересня 2020 р., та отримані кожним кандидатом загальні
бали.
Зазначено, що до участі у другого оцінювання (співбесіді) допущено 16 кандидатів
на посаду члена НКРЕКП.
Не взяли участь у другому оцінюванні (співбесіди):
Безус Валерій Олександрович (не підтвердив участь та не прийшов на співбесіду);
Тагієва Ольга Олександрівна (надіслала на електронну адресу Конкурсної комісії
заяву про зняття через особисті обставини своєї кандидатури з конкурсного відбору)
Таким чином, у другому оцінюванні (співбесіді) взяли участь 14 кандидатів.
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Зауважень від членів Конкурсної комісії та учасників конкурсу щодо проведення
другого оцінювання (співбесіди) не надходило.
Зауважено, що згідно з Порядком оцінювання кандидатів на посаду члена
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (НКРЕКП) у першому конкурсі, оголошеному Конкурсною комісією
НКРЕКП 8 липня 2020 р. (протокол №1), кожному учаснику другого оцінювання до його
загальної суми балів додавався відповідний середній бал через відсутність одного з
членів Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП
Прохоренка О. В.
Зазначено, що після засідання було проведено перерахунок балів кандидатів за
результатами якого уточнено загальний бал, отриманий у другому оцінюванні
Сагіром В. Г.
ВИСТУПИЛИ: Рябчин О. М.
ВИРІШИЛИ: поставити на голосування питання про затвердження оголошених
секретарем Конкурсної комісії Голіковою С. В, результатів другого оцінювання
(співбесіди) 16 кандидатів на посаду члена НКРЕКП, проведеного 14 і 15 вересня
2020 року:
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата
на посаду члена НКРЕКП
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
ШУБІН Віталій Миколайович

Загальна кількість
балів за результатами
другого оцінювання
—
82,5
52,5
56,3
56,3
86,3
103,8
95
83,8
83,8
72,5
78,8
—
86,3
93,8
91,3

голосували: «за» – одноголосно.
Про підсумки конкурсного відбору кандидатів на посаду члена НКРЕКП.
СЛУХАЛИ: голову Конкурсної комісії Рябчина О. М., яким оголошено результати
конкурсного відбору на посаду члена НКРЕКП, оголошеного 8 липня 2020 року.
ВИРІШИЛИ: поставити на голосування питання про затвердження оголошених
головою Конкурсної комісії Рябчиним О. М результатів конкурсного відбору на посаду
члена НКРЕКП, оголошеного 8 липня 2020 року:
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№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата
на посаду члена НКРЕКП
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
ШУБІН Віталій Миколайович

Загальна кількість
балів за результатами
конкурсного відбору
42,5
138,8
85
100,1
96,3
140,1
156,3
147,5
135,1
145,1
122,5
126,3
48,8
143,8
156,3
142,6

голосували: «за» – одноголосно.
Головою конкурсної комісії Рябчиним О. М. зазначено, що відповідно до вимог
Закону України “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послугˮ скласти рейтинг кандидатів на посаду члена
НКРЕКП можливо тільки після проведення згідно із Законом України “Про запобігання
корупціїˮ спеціальної перевірки кандидатів на посаду члена НКРЕКП.
Таким чином, головою Конкурсної комісії Рябчиним О. М. запропоновано
звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням організувати у найкоротший
строк проведення в установленому порядку спеціальної перевірки кандидатів на посаду
члена НКРЕКП.
ВИРІШИЛИ: поставити на голосування питання про надсилання Кабінетові
Міністрів України звернення щодо організації проведення спеціальної перевірки
кандидатів на посаду члена НКРЕКП відповідно до Законів України “Про запобігання
корупціїˮ і “Про очищення владиˮ:
голосували: «за» – одноголосно.
ВИСТУПИЛИ: Голікова С. В., Рябчин О. М.
Секретарем конкурсної комісії Голіковою С. В.:
висловлено слова вдячності учасникам конкурсного відбору та відзначено, що під
час другого оцінювання (співбесіди) кандидати показали високий фаховий рівень та
потенціал щодо подальшого професійного зростання;
надано роз’яснення, що відповідно до вимог законодавства процедура проведення
спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які
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передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та
посад з підвищеним корупційним ризиком, є обов’язковою.
зазначено, що після отримання результатів перевірки, Конкурсною комісією буде
визначено рейтинг кандидатів та подано двох кандидатів, які отримали найвищий бал та
пройшли спеціальну перевірку, Кабінетові Міністрів України для прийняття рішення про
призначення одного з кандидатів на посаду члена НКРЕКП на період не менш як два
роки.
Головою Конкурсної комісії Рябчиним О. М. зазначено, що наступне засідання
Конкурсної комісії щодо визначення рейтингу кандидатів відбудеться після отримання
результатів спеціальної перевірки кандидатів на посаду члена НКРЕКП.
Щодо питання 2 порядку денного.
СЛУХАЛИ: голову Конкурсної комісії Рябчина О. М., яким запропоновано
доручити секретареві Конкурсної комісії Голіковій С. В. проаналізувати досвід
проведення першого конкурсного відбору, оголошеного 8 липня 2020 р., та підготувати
пропозиції щодо удосконалення нормативних документів, які стосуються діяльності
Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП.
ВИРІШИЛИ: поставити на голосування питання про надання доручення
секретареві Конкурсної комісії Голіковій С. В. за участю членів Конкурсної комісії
проаналізувати досвід проведення першого конкурсного відбору, оголошеного 8 липня
2020 р., та підготувати пропозиції щодо удосконалення нормативних документів, які
стосуються діяльності Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів
НКРЕКП:
голосували: «за» – одноголосно.
ВИСТУПИЛИ: Рябчин О. М.
Голова Конкурсної комісії Рябчин О. М. висловив слова вдячності учасникам
конкурсного відбору за високий фаховий рівень дискусій під час проведення оцінювань,
а також керівництву та працівникам Секретаріату Кабінету Міністрів України — за
організацію проведення конкурсного відбору на посаду члена НКРЕКП, оголошеного
8 липня 2020 року.

Голова Конкурсної комісії

Олексій РЯБЧИН

Секретар Конкурсної комісії

Світлана ГОЛІКОВА

