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                                                                                                                    Проект  

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Протокол засідання Конкурсної комісії з 

добору кандидатів на посади членів 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг № 

______ 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ  

Конкурсної комісії 

з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг 

 

ПРЕАМБУЛА 

Регламент Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг (далі – Регламент) спрямований на забезпечення 

проведення відкритого конкурсного відбору на зайняття посади члена 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг ( далі – Регулятор) відповідно до Закону України Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (далі – Закон ). 

Регламент визначає загальні принципи та порядок роботи Конкурсної 

комісії з  добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – 

Конкурсної комісії НКРЕКП)  на зайняття посад члена Регулятора, встановлює 

повноваження голови та секретаря  Конкурсної комісії НКРЕКП, членів 

Конкурсної комісії НКРЕКП, Апарату Верховної Ради України в частині 

виконання функцій Секретаріату Конкурсної комісії НКРЕКП,  регулює інші 

питання діяльності Конкурсної комісії НКРЕКП, що належать до її компетенції. 

 

РОЗДІЛ 1. 

Загальні положення 

1.1. Конкурсна комісія НКРЕКП у своїй діяльності керується 

Конституцією України, Законом та цим Регламентом. 
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1.2. Основними засадами діяльності Конкурсної комісії НКРЕКП є 

законність, незалежність та відкритість. У своїй діяльності Конкурсна комісія 

НКРЕКП дотримується принципів рівності прав членів Конкурсної комісії 

НКРЕКП та колегіальності прийняття ними рішень, незалежності, об'єктивності 

та обґрунтованості прийняття рішень. 

1.3. Статус Конкурсної комісії НКРЕКП, порядок її формування та вимоги 

до її членів визначені в статті 8 Закону. 

1.4. Роботу Конкурсної комісії НКРЕКП з проведення конкурсу 

забезпечує Апарат  Верховної Ради України відповідно до власних повноважень. 

 

РОЗДІЛ 2. 

Склад Конкурсної комісії НКРЕКП 

2.1. До складу Конкурсної комісії НКРЕКП входять Голова,  секретар та 

члени. Голова, та секретар Конкурсної комісії НКРЕКП обираються її членами 

після формування повного складу Конкурсної комісії НКРЕКП, який становить 

п’ять членів, більшістю голосів присутніх на засіданні членів шляхом 

голосування після обговорення. 

2.2. Голова, секретар та члени Конкурсної комісії НКРЕКП здійснюють 

свої повноваження відповідно до Закону та цього Регламенту. 

2.3. Голова  Конкурсної комісії НКРЕКП: 

2.3.1. організовує роботу Конкурсної комісії НКРЕКП, зокрема за 

результатами консультацій з членами Конкурсної комісії НКРЕКП 

визначає дату, час і місце проведення засідання та скликає засідання;  

2.3.2. пропонує перелік питань, що виносяться на засідання, та формує 

проект порядку денного  на засіданнях; 

2.3.3. головує на засіданнях Конкурсної комісії НКРЕКП; 

2.3.4. у разі рівного розподілу голосів голос Голови Конкурсної комісії 

НКРЕКП є вирішальним; 

2.3.5. підписує разом із секретарем Конкурсної комісії НКРЕКП рішення, 

протоколи та витяги з протоколів засідань Конкурсної комісії 

НКРЕКП (у разі відсутності на засіданні Конкурсної комісії НКРЕКП 

секретаря підписує рішення, протоколи та витяги з протоколів 

Конкурсної комісії НКРЕКП разом із старшим за віком членом 

Конкурсної комісії, присутнім на цьому засіданні); 

2.3.6. особисто або разом із секретарем, представляє Конкурсну комісію 

НКРЕКП  у відносинах з органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами і 

організаціями, органами влади інших держав та міжнародними 

організаціями; 
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2.3.7. здійснює інші повноваження, визначені цим Регламентом. 

 

2.4.  Секретар Конкурсної комісії НКРЕКП: 

2.4.1. у взаємодії з відповідальними працівниками Апарату Верховної Ради 

та Секретаріату Комітету Верховної Ради з питань паливно-

енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки (далі 

– Секретаріат Комітету ПЕК)  здійснює підготовку засідань 

Конкурсної комісії НКРЕКП; у координації із Секретаріатом 

Комітету ПЕК організовує  надсилання  членам Конкурсної комісії  

НКРЕКП електронною поштою проекту порядку денного та 

відповідні матеріали до засідання не пізніше ніж за 24 години до 

початку засідання Конкурсної комісії НКРЕКП; 

2.4.2. координує діловодство Конкурсної комісії НКРЕКП, яке здійснює 

Секретаріат Комітету ПЕК ; 

2.4.3. у разі відсутності Голови Конкурсної комісії НКРЕКП головує на 

засіданні Конкурсної комісії НКРЕКП; 

2.4.4. разом із Головою Конкурсної комісії НКРЕКП підписує рішення, 

протоколи та витяги з протоколів Конкурсної комісії НКРЕКП (у разі 

головування на засіданні Конкурсної комісії НКРЕКП підписує 

рішення, протоколи та витяги з протоколів Конкурсної комісії 

НКРЕКП разом із старшим за віком членом Конкурсної комісії 

НКРЕКП, присутнім на цьому засіданні); 

2.4.5. здійснює інші повноваження, визначені цим Регламентом. 

 

2.5.  Члени Конкурсної комісії НКРЕКП мають право: 

2.5.1. вносити питання до порядку денного; 

2.5.2. ознайомлюватися з документами, які розглядаються на засіданні 

Конкурсної комісії НКРЕКП, брати участь у їх підготовці, 

дослідженні, зокрема у час між засіданнями у спеціально 

відведеному приміщенні  Апарату Верховної Ради України 

(Комітету ПЕК) ; 

2.5.3. за погодженням готувати для розгляду на засіданні Конкурсної 

комісії НКРЕКП окремі питання, необхідні для провадження її 

діяльності, проведення конкурсу тощо; висловлювати свої мотиви та 

міркування, а також надавати додаткові документи та пояснення з 

питань, що розглядаються; 

2.5.4. пропонувати залучати до роботи Конкурсної комісії  НКРЕКП 

представників Європейської Комісії, Секретаріату Енергетичного 

Співтовариства, інших міжнародних організацій, які співпрацюють з 
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Україною у сферах енергетики та комунальних послуг. 

Представники зазначених міжнародних організацій беруть участь у 

роботі Конкурсної комісії НКРЕКП з правом дорадчого голосу на 

громадських засадах; 

2.5.5. доповідати на засіданні Конкурсної комісії НКРЕКП з питань 

порядку денного, готувати письмову довідку та/або проект рішення 

Конкурсної комісії НКРЕКП; 

2.5.6. вносити пропозиції до проекту рішення Конкурсної комісії НКРЕКП; 

2.5.7. голосувати "за" чи "проти" будь-якого рішення Конкурсної комісії 

НКРЕКП, а в окремих випадках утриматися від голосування, з 

обґрунтуванням такого рішення; висловлювати на засіданні 

Конкурсної комісії НКРЕКП мотиви свого волевиявлення; 

2.5.8. оголошувати усно окрему думку щодо рішення Конкурсної комісії 

НКРЕКП із наступним письмовим поданням секретарю Конкурсної 

комісії НКРЕКП; 

2.5.9. здійснювати інші повноваження, визначені цим Регламентом. 

2.6.  Переобрання Голови та/або секретаря Конкурсної комісії НКРЕКП 

може бути здійснене за рішенням Конкурсної комісії НКРЕКП на будь-якому з 

етапів проведення конкурсу у період здійснення повноважень членів Конкурсної 

комісії НКРЕКП і за ініціативи будь-якого члена Конкурсної комісії НКРЕКП. 

 

 

РОЗДІЛ 3. 

Повноваження Конкурсної комісії НКРЕКП, організаційно- технічне та 

інформаційно-методологічне забезпечення її діяльності.  

3.1.  Конкурсна комісія НКРЕКП: 

3.1.1. Визначає регламент своєї роботи, оприлюднює його проект  та 

приймає його; 

3.1.2. Визначає  Порядок та умови проведення відкритого конкурсу, 

оприлюднює його проект  та приймає його ;  

3.1.3. Розробляє, затверджує і розміщує у порядку, передбаченому 

Законом, оголошення про умови та строки прийому документів на 

конкурс; 

3.1.4. Розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі; відбирає 

кандидатів, які відповідають вимогам, встановленим Законом, для 

участі в конкурсі; 

3.1.5. Приймає рішення про визначення кандидатів, які запрошуються на 

співбесіду; 
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3.1.6. Проводить на своєму засіданні співбесіду з відібраними 

кандидатами; приймає рішення про допуск до співбесіди осіб, які з 

поважних причин своєчасно не з’явилися на співбесіду, визначає час 

і дату такої співбесіди; 

3.1.7. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» передає 

Главі Адміністрації Президента України відомості щодо кандидатів, 

які претендують на посаду члена НКРЕКП для організації 

проведення спеціальної перевірки; 

3.1.8. Оприлюднює інформацію про кандидатів, які подали заяву про 

участь у конкурсі, проміжні рішення комісії, а також остаточне 

рішення Конкурсної комісії НКРЕКП про відбір кандидатів; 

3.1.9. Визначає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які 

пройшли співбесіду, 2-х кандидатів, що відповідають вимогам, які 

визначені відповідно до Закону для призначення Президентом 

України на посаду члена НКРЕКП;  

3.1.10. Приймає рішення щодо необхідності повторної співбесіди 

(співбесід) із визначеними кандидатами, в тому числі для прийняття 

обґрунтованого рішення про подання кандидатур на розгляд 

Президентом України на посаду члена НКРЕКП; 

3.1.11. За результатами прийняття обґрунтованого рішення подає обрані 

кандидатури згідно із Законом для призначення на  посади членів 

НКРЕКП ; 

3.1.12. Має право робити офіційні запити (звернення) до будь-яких 

суб’єктів права щодо надання інформації стосовно кандидата; 

3.1.13. Здійснює інші повноваження, визначені цим Регламентом. 

РОЗДІЛ 4. 

Засідання Конкурсної комісії НКРЕКП 

4.1. Засідання Конкурсної комісії НКРЕКП вважається повноважним у разі 

особистої участі в засіданні не менш як чотирьох осіб. Особистою присутністю 

члена Конкурсної комісії НКРЕКП вважається також його участь у засіданні 

шляхом відеоконференції, про що робиться відповідний запис у протоколі 

засідання комісії. Член комісії НКРЕКП, який бажає взяти участь у засіданні 

Конкурсної комісії НКРЕКП в режимі відеоконференції, завчасно повідомляє 

про це секретареві Конкурсної комісії НКРЕКП.  

Якщо на засіданні відсутня необхідна кількість членів Конкурсної комісії 

НКРЕКП для визнання засідання повноважним, головуючий на засіданні 

оголошує про відкладення засідання на визначений час або переносить засідання 

на інший день. 
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4.2. Рішення Конкурсної комісії НКРЕКП вважається прийнятим, якщо за 

нього на засіданні Конкурсної комісії НКРЕКП проголосувало не менш як три 

члени Конкурсної комісії НКРЕКП. 

4.3. На засіданнях Конкурсної комісії НКРЕКП як спостерігачі можуть бути 

присутніми народні депутати України, представники Європейської Комісії, 

Секретаріату Енергетичного Співтовариства, інших міжнародних організацій, 

які співпрацюють з Україною у сферах енергетики та комунальних послуг, а 

також представники громадськості. Забезпечується відео- та аудіо фіксація і 

трансляція у режимі реального часу засідання Конкурсної комісії на офіційних 

веб-сайтах Президента України та Верховної Ради України. Якщо під час 

проведення співбесіди з кандидатом у Конкурсної комісії НКРЕКП виникає 

необхідність поставити кандидату питання щодо захищеної законодавством 

таємної інформації, розголошення якої може завдати шкоду національній 

безпеці, Конкурсна комісія у виключних випадках має право прийняти рішення 

про проведення засідання в закритому режимі.  

4.4. Інформація про час і місце проведення засідання Конкурсної комісії 

НКРЕКП оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Президента України та 

Верховної Ради України не пізніше ніж за два робочі дні до його початку. 

4.5. Протоколи засідань Конкурсної комісії НКРЕКП розміщуються на 

офіційних веб-сайтах Президента України та Верховної Ради України протягом 

трьох робочих днів з дня їх проведення. 

4.6. Роботу Конкурсної комісії НКРЕКП забезпечує Секретаріат 

Комітету ПЕК відповідно до Розпорядження 1-го заступника Керівника Апарату 

Верховної Ради України від 22 листопада 2017 р. № 287. 

4.7. Проекти документів та матеріали для засідання Конкурсної комісії 

НКРЕКП подаються членам Конкурсної комісії не пізніше ніж за 24 години до 

початку засідання Конкурсної комісії НКРЕКП.  

4.8. Порядок та час для обговорення питань порядку денного визначає 

головуючий на засіданні за погодженням із членами Конкурсної комісії НКРЕКП 

на початку засідання. Члени Конкурсної комісії НКРЕКП мають додержуватися 

погодженого порядку щодо тривалості розгляду питань, надання коментарів 

тощо. Головуючий на засіданні може припинити обговорення та поставити 

питання на голосування в разі перевищення часу розгляду питання понад 

визначений час. 

4.9. Голосування проводиться відкрито. Члени Конкурсної комісії НКРЕКП 

голосують на засіданнях Конкурсної комісії НКРЕКП шляхом підняття рук. Не 

допускається голосування за дорученням або передача голосу іншому члену 

Конкурсної комісії НКРЕКП. Член Конкурсної комісії НКРЕКП може 

утриматися від голосування із обов’язковим проголошенням підстав такого 

утримання (наприклад, у разі конфлікту інтересів).  

4.10. Ведення протоколу засідання та підрахунок голосів під час 

голосування здійснюється секретарем Конкурсної комісії НКРЕКП (у разі 
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відсутності на засіданні секретаря Конкурсної комісії НКРЕКП ведення 

протоколу засідання та підрахунок голосів під час голосування здійснюється 

іншим членом Конкурсної комісії НКРЕКП за її рішенням) разом із 

Секретаріатом Комітету ПЕК. 

4.11. У протоколі засідання Конкурсної комісії НКРЕКП  зазначається 

порядок денний засідання, прізвище та ініціали членів Конкурсної комісії 

НКРЕКП присутніх на засіданні, питання, які були поставлені на голосування, 

доповідачі з питань порядку денного, короткий виклад обговорення та 

формулювання рішення, результати голосування за зазначеними питаннями та 

прийняті рішення. Оформлення протоколу засідання Конкурсної комісії 

НКРЕКП проводиться протягом трьох робочих днів після проведення засідання. 

Протокол підписується Головою та секретарем Конкурсної комісії НКРЕКП. 

Скановані копії протоколу засідання Конкурсної комісії НКРЕКП  надсилаються 

Секретаріатом Комітету ПЕК всім членам Конкурсної комісії НКРЕКП. 

4.12.  Рішення Конкурсної комісії НКРЕКП приймаються в протокольній 

формі.  

У рішенні зазначаються дата і місце прийняття рішення; присутні члени  

Конкурсної комісії НКРЕКП, фіксація наявності кворуму; питання, що 

розглядалися; мотиви прийнятого рішення, підсумки голосування. Рішення 

підписують всі присутні на засіданні члени Конкурсної комісії НКРЕКП. За 

наявності окремої думки члена Конкурсної комісії НКРЕКП, вона викладається 

письмово та додається до рішення. Скановані копії рішення Конкурсної комісії 

НКРЕКП надсилаються Секретаріатом Комітету ПЕК всім членам Конкурсної 

комісії НКРЕКП. 
 


