
СТЕНОГРАМА 

засідання Конкурсної комісії з добору кандидатів  

на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання  

у сферах енергетики та комунальних послуг 

 

21 грудня 2017 року 

 

КОТКО В.Г. Увазі членів комісії пропонується наступний порядок 

денний. Три питання: перше, щодо Регламенту Конкурсної комісії НКРЕКП; 

друге, щодо порядку та умов проведення відкритого конкурсного відбору на 

зайняття посади члена НКРЕКП; третє, щодо затвердження дати початку і 

закінчення конкурсу.  

Чи є в членів комісії  інші пропозиції або зауваження до цього проекту 

порядку денного? Немає? 

Тоді голосуємо. Хто за те, щоб цей порядок денний був затверджений, 

прошу проголосувати. Хто проти? Утримався? Одноголосно приймається. 

Добре.  

Будь ласка. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Невеличкий коментар. У нас сьогодні присутні на 

засіданні в якості спостерігачів представники Світового банку, USAID, 

Європейського банку, а також представники громадськості.  

Будь ласка, занесіть до протоколу всіх, хто є присутній. Дякую. 

 

КОТКО С.В. Перше питання. Прошу.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Дякую.  

Шановні члени конкурсної комісії, Регламент конкурсної комісії ми з 

вами вже двічі обговорювали. Він був розміщений на веб-сайті Верховної 

Ради та Президента України. Регламент встановлює основні процедури щодо 

повноважень членів конкурсної комісії, голови конкурсної комісії, секретаря.  
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Регламент в нас досить демократичний. Також тут записані права 

членів конкурсної комісії, які можуть голосувати за чи проти будь-якого 

рішення. А в окремих випадках вони можуть утримуватися від голосування з 

обґрунтуванням мотивів голосування.  

Основні моменти цього Регламенту відображають також повноваження 

щодо підпису регламентуючих документів, яким чином у нас є кворум. Ви 

знаєте, що відповідно до закону комісія є правомочною, якщо є мінімум 4 

члени конкурсної комісії. Ми маємо процедуру голосування більшістю 

голосів від встановленого законом складу, і також може бути простою 

більшістю голосів, коли є процедурні рішення, по яким комісія приймає 

рішення. Також передбачено рейтингове голосування. Воно буде 

здійснюватися саме протягом конкурсу.  

Також Регламент визначає порядок публікації, порядок проведення 

наших слухань. Ви знаєте, що забезпечується відео- та аудіофіксація, 

трансляція в режимі реального часу. І зараз, я бачу, що вона іде. Ми не маємо 

ніяких порушень.  

Також оголошення про проведення засідань за два робочих дні 

з'являються на сайтах Президента та Верховної Ради. А матеріали членам 

конкурсної комісії надсилаються за 24 години до початку роботи.  

Також ми передбачили відеоконференції і можливість віддаленої участі 

в голосуванні членів комісії.  

Я пропоную прийняти цей Регламент в цілому. Зауважень ми не 

отримали.  

 

КОТКО В.Г. Добре. 

Члени комісії, всі зауваження, які у нас були, ми все відпрацювали. 

Більше тут працювати ні над чим.  

Хто за те, щоб цей Регламент затвердити як документ, прошу 

голосувати. Проти? Утримався? Добре. Регламент приймається.  
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Переходимо другого питання порядку денного – щодо порядку та умов 

проведення відкритого конкурсного відбору на зайняття посади члена 

НКРЕКП.  

Ну, Світлано, те ж саме, приблизно таку ж інформацію.   

 

ГОЛІКОВА С.В. Значить, порядок та умови проведення конкурсу 

комісія розробляла самостійно, і цей порядок,  база цього порядку прийнята 

була аналогічно до порядку проведення конкурсу, який здійснювався, 

наприклад, в НАБУ чи НАЗК, в Рахунковій палаті. І ми взяли вже 

опрацьовані такі документи. У нас цей порядок містить певні специфічні 

речі, він був, як  і передбачено Регламентом, опублікований на сайті 

Верховної Ради і Кабінету Міністрів. Офіційно, секретаріат, у нас були якісь 

офіційні пропозиції, зауваження до цього порядку? Не надходили, так? Від 

наших громадських організацій чи урядових чи інших установ таких 

зауважень не надходило. 

З чого складається цей порядок? По-перше, ми говоримо про те, що 

конкурс проводиться з дотриманням принципів рівних можливостей, 

прозорості і об'єктивності оцінки. Критерії відбору конкурсу зазначаються 

таким чином, що комісія враховує професійну компетентність наших 

аплікантів, особисті компетентності. Наприклад, здатність виконувати значні 

обсяги роботи, самоорганізованість, аналітичні здібності, соціальну 

компетентність, стресова стійкість, комунікативність, урівноваженість, 

організаторські здібності, тобто здатність організовувати роботи служб і 

підрозділів регулятора, здатність підвищувати свій фаховий рівень, тобто 

проходження підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації. Також 

кандидати повинні відповідати етичним та моральним критеріям.  

Самі умови та етапи  проведення конкурсного відбору. Перше, в яких 

випадках комісія може оголосити прийом заявок на відкритий конкурс. Вони 

практично визначені 8-ю статтею закону. Це закінчення строку повноважень 



4 

 

членів регулятора,  це дострокове припинення повноважень і проведення 

ротації відповідно до пункту 3 розділу ІV прикінцевих та перехідних 

положень.  

Етапи проведення конкурсу. Перше – це оголошення про проведення 

конкурсу, прийом документів протягом 45 календарних днів. Потім розгляд 

поданих кандидатами документів, оприлюднення інформації про кандидатів, 

які подали заявку. Хочу сказати, що ми це робимо практично в режимі 

відразу після того, як закінчиться конкурс. Проведення спеціальної 

перевірки, передбаченої Законом про запобігання корупції, і перевірки, 

передбаченої Законом про очищення влади. Співбесіди з кандидатом, це 

перший етап. Тестування або співбесіда з  визначення рівня  професійних 

знань. Це вирішується комісією, чи буде тестування, чи буде співбесіда з 

рівня професійних  знань. І у разі потреби проводиться повторна співбесіда з 

кандидатами. 

Після цього комісія проводить відбір шляхом рейтингового 

голосування. До речі, по кожному етапу йде рейтингове голосування і 

загальне рейтингове голосування. Оприлюднення інформації про кандидатів і 

подання на розгляд Президенту кандидатів, які отримали найвищий рейтинг і 

пройшли передбачену цим перевірку. Комісія подає по дві особи  на одну 

посаду члена НКРЕКП. 

Також ми повинні цей порядок опублікувати на офіційних веб-сайтах 

Президента України та Верховної Ради, також вирішили, що буде публікація 

в газеті "Голос України". Я думаю, що цього достатньо, це газета, яка 

виходить кожен день і буде відомо всім зацікавленим учасникам.  

Окрім того, в положенні містяться основні відомості про те, що 

повинно містити оголошення. До речі, я думаю, що після цього ми будемо 

говорити про оголошення. Ці відомості визначені законом, але стисло 

нагадаю, що оголошення має містити дату оголошення конкурсу, поштову 

адресу, на яку подаються документи, вимоги до кандидатів, передбачених 
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статтею 7 закону, перелік документів, що подаються, посилання на форми 

необхідних документів і інші відомості, якщо комісія вирішить. 

Слід зазначити, що особи, які не відповідають вимогам статті 7 Закону 

про національного регулятора, до участі в конкурсі не допускаються. Я 

думаю, що наші апліканти, всі будуть люди досвідчені і вони  прочитають ці 

вимоги. 

Основний перелік документів, які будуть подаватись аплікантами чи 

заявниками, це заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів 

щодо зайняття посад члена НКРЕКП. Конкурсант може також зазначити 

сфери регулювання, в яких кандидат вважає себе найбільш компетентним, 

які він бачить проблеми діяльності НКРЕКП та пропозиції щодо їх 

вирішення. Також подається заява про надання  згоди на проведення 

спеціальної перевірки, це пишеться довільна  форма, відповідно до Закону 

про запобігання корупції та заява на обробку персональних даних, відповідно 

до Закону про захист персональних даних. 

Далі кандидат подає автобіографію і іде перелік, що потрібно в цій 

автобіографії додатки показати, вказує контактний телефон, адресу 

електронної пошти, відомості  про наявність чи відсутність судимості. Також 

подається особовий листок з обліку кадрів, копія паспорту громадянина 

України, копії документів про освіту, медична довідка, копія військового 

квитка, якщо потрібна, і декларація особи, уповноваженої на виконання 

функції держави або місцевого самоврядування за рік, що передує року, в 

якому було оприлюднення оголошення про конкурс, тобто за минулий рік. 

Також особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї 

освіти, досвіду роботи, професійного рівня, репутації, наприклад, хтось може 

подати характеристики чи рекомендації, перелік наукових публікацій. 

Всі ці документи подаються в паперовому вигляді в заклеєному 

конверті, і також до конверту всередину додається USB-флеш-накопичувач, в 

якому всі ці документи в сканованому вигляді будуть мати. Можливе 
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подання документів як особисто, в оголошенні буде вказана адреса, на яку 

можна… Ця адреса практично буде комітету, куди можна буде занести. І 

можна відправляти поштою, але потім квитанцію про відправку надавати 

просто електронною поштою секретаріату, щоб було зручно.  

Ще раз підкреслюю, що на протязі 45 днів ці документи надсилаються, 

вони не розкриваються комісією, і тільки після 45 днів комісія може ці 

пакети розкрити. Я не буду тут повторюватися, можна буде прочитати, у нас 

є процедурні моменти, які пов'язані, ну наприклад, що було пошкоджено 

пакет, яким чином ми будемо складати акт, як аплікат може чи кандидат 

може додати після вже закінчення строку, якщо виявилося, що щось не було 

вкладено в пакет і комісії про це буде відомо, то протягом двох днів кандидат 

може вказати причини, за яких він не зміг додати ту чи іншу довідку, і все ж 

таки потім на розгляд комісії це буде виноситися і може  бути прийняте. Але 

процедура така, і про це вже йде мова в розділі чотири "Прийом та розгляд 

документів", що комісія, починаючи після закінчення 45-денного строку 

подання заявок, протягом 30 календарних днів з дня завершення прийому на 

відкритий конкурс, проводить вже необхідні процедури, а саме: розкриття 

конвертів, протягом трьох робочих днів після закінчення строку подання 

секретаріат Комітету ПЕК всі основні дані за виключенням персональних 

даних, які неможливо опублікувати у відкритому доступі, публікує на сайті 

по кожному з кандидатів повну інформацію. Мається на увазі це буде цей 

мотиваційний лист, про який йшла мова раніше, це будуть дані кандидатів 

стосовно їх біографії за виключенням, там, дати народження, адреси чи 

телефонів, персональні дані захищаються, ми про це повідомляємо 

кандидатів. І тому в електронному вигляді через три дні після того, як будуть 

відкриті конверти, усі бажаючі зможуть познайомитися саме з тими, хто 

подасть документи на конкурс.  

Комісія повинна перевірити після відкриття конвертів встановлене 

вимогам цього порядку всі конверти. І якщо якісь конверти, ну приспустимо, 
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прийшли пусті, там взагалі немає нічого, тільки там чи-то одна заява, то за 

таких підстав такому аплікату буде відмовлено до участі в конкурсі. 

Письмово йому про це буде повідомлено.  

Як я вже сказала, що будь-яка особа, яка подала заяву на конкурс, якщо 

вона не згодна з рішенням комісії, що її не допустили, вона має право 

протягом двох днів подати апеляцію, і комісія це розгляне. 

Так само рішення конкурсної комісії про допуск або відмову в допуску 

будуть публікуватися на офіційних сайтах Верховної Ради та Президента 

України. 

Далі вже проходить сама процедура оцінювання кандидатів. Ми 

передбачили, що це може бути 3 загальних етапи. Перший етап – це 

співбесіда з кандидатами. Буде складатися графік, повідомляються 

кандидати. І що важливо підкреслити, що буде проводитися пряма 

трансляція проведення цієї співбесіди, тобто всі зможуть послухати 

кандидатів. Тут треба зауважити, що на цій співбесіді ми не можемо ставити 

питання, які порушують Закон "Про персональні дані" і, безумовно, кандидат 

також повинен погодитися з тим, що така трансляція, йому повинно бути про 

це повідомлено, і він погоджується на це. 

Під час співбесіди кандидат повинен викласти основні мотиви щодо 

зайняття посади члена НКРЕКП, він також може сказати про сфери 

регулювання, в яких він вважає себе найбільш компетентним, бачення 

проблем діяльності НКРЕПК, пропозиції щодо їх вирішення, покращення. На 

співбесіді встановлюється професійний досвід, знання, морально-ділові 

якості кандидата. Також може ставитися питання щодо уточнення окремих 

аспектів біографії, професійного досвіду, ще раз підкреслюю, крім 

персональних даних, які не повинні бути оприлюднені. 

За результатами співбесіди на підставі рейтингового голосування 

конкурсна комісія складає рейтинг кандидатів. Тут треба додати, що ми ще 

визначимося з методикою або з порядком оцінювання кандидатів на посаду 
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члена НКРЕКП. Ми про це не пишемо зараз у методиці, тому що це буде 

просто для комісії технічний документ, який ми плануємо протягом двох 

тижнів опрацювати, і скільки балів на якому етапі буде отримувати кандидат, 

це буде саме в цій методичній рекомендації визначено. У положенні цього 

поки немає. 

Другий етап – це тестування. Тобто тести можуть бути письмові, 

ситуативне завдання або співбесіда з визначенням рівня професійних знань. 

Також описані процедурні всі речі, які потрібні для проходження цього 

тестування, і комісія після першого етапу визначає, в якому порядку буде 

проводитися це тестування або співбесіда. Так само після кожної такої 

співбесіди або тестування з визначенням професійних знань проводиться 

рейтингова оцінка кандидатів. 

Також можливе проведення третього етапу – ще одної додаткової 

співбесіди, це на розсуд комісії. Можливі варіанти, коли… (Шум у залі)   

 

ІЗ ЗАЛУ. Коли велика кількість. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Да, да, у разі великої кількості кандидатів. То може 

або уточнення необхідне, ще раз комісія вирішує, що ще одна додаткова 

співбесіда.  

Далі йде розділ про спеціальну перевірку, це визначено законом. Ми 

тут нічого нового для себе не встановлюємо. Єдине, що потрібно зазначити, 

що ця спеціальна перевірка буде проходити практично паралельно, поки йде 

сам конкурс. І може статися таке, що до якогось етапу, навіть кандидат до 

наступного етапу може бути не допущений, тому що комісія отримала 

відомості, що цей кандидат не пройшов спеціальну перевірку. Про це також 

буде окреме рішення. І комісія подає одразу на протязі 3 робочих днів після 

закінчення строку, як відкритий конкурс завершується, документи до 

Адміністрації Президента України саме на проведення цієї спеціальної 
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перевірки і також перевірки, передбаченої Законом про очищення влади, як 

по запобіганню корупції і про очищення влади.  

Останній там, 7-й розділ нашого Положення, нашого порядку, він 

стосується саме вже відбору кандидатів конкурсної комісії для призначення 

на посаду члена НКРЕ і подання про призначення відібраних кандидатів 

безпосередньо Президенту України. Тобто, враховуючи всі попередні етапи, 

ми складаємо рейтинг кандидатів і за загальним списком обираємо не менш 

ніж дві особи на одну вільну посади члена НКРЕ. Також слід зазначити, що 

ці особи вже мусять пройти перевірку. І тоді подається загальним списком 

Президенту України. Також всі ці відомості будуть опубліковані на сайтах 

Верховної Ради і Президента України, той фінальний список, який ми 

подаємо. Ну, практично ось це основні моменти, основні положення цього 

порядку.  

Ми також сьогодні пропонуємо затвердити до цього Положення ще два 

додатки. Це стандартний листочок згоди на обробку персональних даних, ми 

тут нічого не вигадуємо, воно є, і особовий листок по обліку кадрів так само 

додається.  

Що стосується декларації, яка визначена законом… 

 

ІЗ ЗАЛУ. Про доходи.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Декларації про доходи, вибачте, вона подається 

відповідно до  закону в електронному вигляді, але кандидатом також 

подається в списку друкований екземпляр.  

Також слід зазначити, хотіла б додати, що кандидати відповідно до 

цього Положення на протязі 45 днів мають можливість спілкуватися з 

секретаріатом щодо технічного оформлення документів. Якщо їм щось буде  

незрозуміло, або будь-яку допомогу щодо технічного саме оформлення вони 

будуть отримувати. Ще раз підкреслюю, що документи всі подаються в 
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запечатаних, закритих конвертах або поштою, або безпосередньо сюди, на 

адресу секретаріату. Буде встановлений порядок  ведення реєстрації. Всім 

дякую. 

 

КОТКО В.Г. Добре. Дякую.  

Значить, давайте зробимо деякі уточнення. У нас оцей екземпляр уже 

після юристів чи ще до юристів? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Після юристів.  

 

КОТКО В.Г. Після юристів. Все враховано.  

Значить, в цьому проекті, який у нас є, ми, перше, викреслюємо 

"Урядовий кур'єр".  Друге, на сторінці 8-й тут  у нас останній рядок – 

написано: "Положення про порядок оцінювання", ми його назвали 

"Порядком оцінювання", міняємо це.  І на сторінці 9-й, пункт 7.4, тут 

"подання на розгляд Президенту України підписується Головою" – додайте – 

"Конкурсної комісії НКРЕКП".  

Якщо є ще якісь правки, будь ласка. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Я просто хочу додати, що є незначні редакційні 

правки. 

 

КОТКО В.Г. Ну, можливо.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Це вже питання літредактора.  

 

КОТКО В.Г. Ні, ну насправді ми його вже тут відпрацювали. Ну, якщо 

там кома чи буква, то це поправимо.  

 



11 

 

ГОЛІКОВА С.В. Це невеличкі такі редакційні правки. А в цілому 

воно… 

 

КОТКО В.Г. І плюс два додатки, про які сказала Світлана Веніамінівна. 

Вони у нас тут є. Значить, ми їх теж затверджуємо і вони будуть теж 

опубліковані.  

Інших зауважень до Порядку проведення конкурсу і умов немає?  

 

ІЗ ЗАЛУ. Немає. 

 

КОТКО В.Г. Немає.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Може наші гості щось хочуть порадити? 

 

КОТКО В.Г. Будь ласка, якщо є щось, тоді руку піднімайте, якщо ви 

хочете щось сказати. Я думаю, що тут поки що немає ніяких питань.  

Ну все. Тоді хто за те, щоб цей документ – Порядок та умови 

проведення відкритого конкурсного відбору на зайняття посади члена 

НКРЕКП,  прошу голосувати.  

Все. Приймається. 

Порядок разом з двома додатками прийняли.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Прохання ще, оскільки ми в попередньому протоколі, 

це  № 2, ми трохи по-іншому пропонували зміст цього порядку, ми написали 

в проекті положення щодо Порядку, розділи були інші, так, то я пропоную 

внести зміни до протоколу № 2 з урахуванням того, що прийнятий уже 

новий. 

 



12 

 

КОТКО В.Г. Може, до протоколу № 2 не будемо вносити зміни, а 

сьогоднішнім протоколом запишемо: "Змінити рішення, передбачені 

протоколом № 2, в частині тестування". 

 

ГОЛІКОВА С.В. Так, в частині тестування і ситуативного завдання.  

 

КОТКО В.Г. Все. Немає заперечень?    

 

ІЗ ЗАЛУ. Немає. 

 

КОТКО В.Г. Будемо вважати, що це прийнято.  

Значить, наступне питання - це дата оголошення конкурсу. З 

урахуванням того, що  нам треба, щоб оголошення було опубліковане не 

тільки на сайті, і ще можна зробити сьогодні на сьогодні, але й у газеті 

"Урядовий кур'єр", як це ми вже передбачили,  а там треба днів два-три, а 

можливо, й більше, пропонується оголосити конкурс з  29 грудня цього року 

по 12… 

 

ГОЛІКОВА С.В. Вибачте, Василю Григоровичу, повторіть, будь ласка. 

 

КОТКО В.Г. Так, так. З врахуванням необхідності опублікування в 

газеті "Голос України" і часу, який на це потрібно, пропонується дату 

проведення конкурсу оголосити з 29 грудня цього року по 12 лютого 

наступного року. 45 днів, як передбачено законом і нашим положенням. 

Заперечень щодо дати немає? Немає. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Також публікація має бути на сайтах Верховної Ради, 

Президента України і в газеті "Голос України". 
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КОТКО В.Г. Ну, публікацію на сайтах ми можемо сьогодні-завтра 

зробити. 

 

ГОЛІКОВА С.В. І це в нас через три дні, як передбачено… 

 

КОТКО В.Г. В публікації буде написано – конкурс оголошується з 

29.12. по 12.02. Ми вважаємо, що в цей час "Голос України" теж може таке 

оголошення зробити. Тут заперечень немає? 

 

ІЗ ЗАЛУ. А 45 днів календарних? 

 

КОТКО В.Г.  Календарних.  

 

ІЗ ЗАЛУ. … (Без мікрофону) 

 

КОТКО В.Г.  Ми врахували, що в нас 29 грудня, то це п’ятниця, 

робочий день і 12 лютого – це понеділок, останній день, коли можна 

принести документи. Інакше воно випадало б на суботу чи неділю, то це ні 

нам не потрібно, ні конкурсантам.  

Будь ласка. 

 

ПЕТРОВ М. Я думаю, что было бы лучше, чтобы  все публикации были 

в один день, потому что, если вы объявляете начало конкурса, а публикация 

идет раньше 29-го, то наверно было бы лучше, если можно 

синхронизировать, было бы конечно лучше синхронизировать. 

 

КОТКО В.Г. Синхронізувати, то звичайно можна було б. Але оскільки 

ми і дату початку, і дату кінця визначаємо, коли це оголошення робиться, 

немає значення. Це коли в законі написано – з дня оголошення, тоді це б 
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мало значення, ну, публікація. Оскільки в нас цього немає, а дату ми самі 

визначили, то я думаю, що це не має значення особливого, навпаки, раніше 

оголосимо, більше людей прочитає, можливо. Я не бачу тут проблеми. 

 

ІЗ ЗАЛУ. В мене питання. А дата буде 12 лютого та час буде 

зазначений, до якого будуть документи подаватись? Чи тільки дата? 

 

КОТКО В.Г. Мається на увазі, що 12 лютого ще можна прийти ы 

принести документи і вони будуть прийматись. 

 

ІЗ ЗАЛУ. Так до котрої години?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Я перепрошую, в положенні я про це, вибачте, не 

сказала, що документи приймаються, якщо особисто, до останнього 45-того 

дня, до кінця робочого часу, до 18 години. Якщо документи надсилаються 

поштою, звичайною поштою,  мається на увазі, там "Новою поштою" чи 

будь-якою іншою, то дата відправки має бути за 40 днів до закінчення. 

 

КОТКО В.Г. Ні, за  п’ять днів до закінчення. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ну, тобто за 40 днів, це кінцево, чи за 5 днів до 

закінчення цієї дати. Ми в оголошенні це роз'яснимо.  Тому що у нас дуже 

стислі терміни. Після того, як 45 днів закінчується, ми не можемо чекати ще 

5 днів, якщо хтось там досилає.  

І також в положенні визначено, в порядку цьому про умови конкурсу 

визначено, що електронною поштою документи не надсилаються. 

Електронною поштою тільки надсилається квитанція про відправку. Тому ці 

моменти визначені в положенні, тобто 18 годин в останній день. 
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_______________. Одне питання. Ми записали в проекті за 40 днів, але 

умовно конкурсант подає, поштою відправляє на 41-й день чи 42-й. "Нова 

пошта" доставляє за 2 дні. Тобто в 45 днів він вкладається. Як в цьому 

випадку нам бути?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Ні, це нормально. Головне, щоб ми отримали від 

нього пакет до закінчення.  

 

_______________. Тут прописано, що відправляє не пізніше, як за 40 

днів. Колізія буде.  

 

КОТКО В.Г. Ні, дивись, колізії не буде. Насправді, якщо документи 

прийдуть за 45 днів, вони приймаються, а якщо вони прийдуть на 46-й день і 

дата, тоді ми кажемо… 

 

_______________. Це буде рішення комісії. 

 

КОТКО В.Г. Так. По логіці, якщо прийшли документи, хоч їх привезли, 

як-то кажуть, кіньми, це не має значення. Аби вони прийшли своєчасно. Але 

якщо він відправляв поштою, вони не прийшли, тоді для нас дата, коли він 

відправив, є визначальною.  

 

_______________. Можливо, десь цей момент добавити. 

 

КОТКО В.Г. Ні. А навіщо? Навіть якщо вони прийдуть на 46-й день, 

але у нього в квитанції, що він відправив за 5 днів, ми приймаємо. Все. Аби 

він це виконав так, як записано там. 
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_______________. Прошу вибачення. Я мав на увазі інше. Конкурсант 

відправив поштою на 42-й день.  

 

КОТКО В.Г. Добре.  

 

_______________. Ми отримали...  

 

КОТКО В.Г. Своєчасно.  

 

_______________. Питань немає.  

 

КОТКО В.Г. Нема.  

 

_______________. Його хтось візаві пише, що порушені умови 

конкурсу: відправлено не за 40 днів по пошті, а за 42 дні. Не він, не курсант, а 

хтось інший пише.  

 

КОТКО В.Г. Ну нехай пише. І що? Визначальною є дата надходження 

документів. У цьому випадку визначальною є дата надходження документів. 

Але якщо документи приходять з запізненням, тоді визначальною є дата 

відправлення по пошті. Все.   

 

_______________. …прописати. Я тільки з цієї позиції.  

 

КОТКО В.Г. Можемо це протокольно зараз. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ми протокольно це визначимо. 

 

_______________. Давайте протокольно це відмітимо.  
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КОТКО В.Г. Ну тоді так і відмічаємо, що у разі відправки по пошті 

після 40-а днів (на 41-й, 42-й, 43-й і далі днів) визначальною є дата 

надходження документів. Так? Перше.  

І друге. У разі відправлення поштою і надходження документів на 46-й 

і пізніше визначальною є дата відправки згідно з Положенням. Все, і все 

закрили. Добре, в протоколі це запишемо.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Дякую. 

Я так думаю, що ми саме дату визначимо ці 40 днів також, ця відправка 

поштою. 

 

КОТКО В.Г. Ми в оголошенні напишемо – останній день.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Останній день, коли поштою відправили.  

 

КОТКО В.Г. Відправки поштою, щоб не було ніяких непорозумінь. 

Добре, з цим питанням теж закінчили.  

Тепер нам треба, ну, у мене є декілька, так би мовити, організаційних 

питань, що нам далі треба робити, щоб все було у нас нормально.  

Давайте обговоримо такий момент. Ми публікуємо документ в "Голосі 

України" і на сайтах. Будемо відверті, не всі читають сайти Президента і 

Верховної Ради, не всі заходять, і не всі читають "Голос України". Можливо, 

нам доцільно ще відправити наше оголошення, скажімо, на такі сайти, як 

"Енергетика України", ті, що читають енергетики, просто з листом 

направити, що повідомляємо, що комісія зробила і просимо вас теж 

опублікувати. Як приклад. 

Наше завдання або мета такого кроку полягає в тому, щоб якомога 

більша кількість людей про це знала, щоб не вийшло так, що якась розумна і 
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достойна людина не читає той сайт, не читає цей, можливо, і він не знав про 

це. А ми тут нічого не порушуємо, а просто працюємо над тим, щоб про це 

якомога більше дізнались. 

Будь ласка. 

 

__________________. Я вважаю, що це нормально, але в цьому листі 

ми повинні повідомити про те, що офіційно публікуємо на сайтах, щоб не 

вважали, що там публікація є датою… 

 

КОТКО В.Г. Ну, звичайно. Ми посилання можемо зробити. Ми робимо 

посилання, що відповідно до закону такі оголошення зроблені там-то. З 

метою ознайомлення більш широких верств ми просили б вас опублікувати 

це оголошення на своєму сайті. Можна сюди долучити було б і громадські 

організації енергетичного спрямування, які енергетики читають. 

Будь ласка, Світлано. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Дякую. 

Я думаю, що для нас головне дотриматися визначених законом 

положень,  тому що саме це є офіційною публікацією і саме від цього буде 

іти відлік дат і все таке інше. Нічого не заважає журналістам скористатися 

інформацією, яка є у Верховної Ради, у них є канал "Рада", де все 

транслюється. І я думаю, що всі будь-які члени комісії, до яких можуть 

звертатися з питаннями, де ми це опублікували, нададуть свої коментарі і 

консультації, де це можна буде почитати. 

Я би все ж таки не писала в нашому протоколі, що ми це когось 

повідомляємо, тому що, умовно скажемо, когось повідомили, а комусь не 

надіслали і хтось там буде ображеним. Тому це вільний доступ, люди у нас 

освічені, читають всі ці матеріали, вже давно слідкують за нашою роботою, 
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тому давайте це просто на розсуд журналістів, які слухають трансляцію і 

зможуть скористатися цією інформацією. 

Нічого не заважає, до речі, регулятору на своєму сайті оголосити чи 

міністерству… 

 

КОТКО В.Г. Йому нічого не заважає, але потрібно, щоб йому про це 

хтось повідомив. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Але як тільки ми там пишемо, що ми ще когось 

будемо повідомляти, хтось може сказати: "А чому мені не надіслали?" Тому 

офіційна інформація є офіційною інформацією, і цього достатньо. 

 

КОТКО В.Г. Будь ласка. 

 

________________. Можливо, це не буде оголошенням на додаткових 

сайтах, це буде просто повідомлення із посиланням на офіційне оголошення, 

і там уже всі нюанси зазначені: перелік документів, порядок і так далі. Я 

вважаю, що додаткові засоби масової інформації ніколи не будуть зайвими. 

Це не є порушенням закону. 

 

ГОЛІКОВА С.В. В мене є питання до секретаріату. У вас достатньо 

акредитовано журналістів в прес-центрі Верховної Ради? 

 

ЗЕНЮК Л.О. … (Без мікрофону) 

 

ГОЛІКОВА С.В. То можемо ми просто повідомити, пані Людмило? 

 

КОТКО В.Г. Все одно їх треба повідомляти. 
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ГОЛІКОВА С.В. Якщо просто дати повідомлення для прес-центру 

Верховної Ради і вони можуть розповсюдити серед журналістів.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Ми не можемо самі тлумачити закон, норми закону, але в 

законі написано, що повідомлення, оголошення розміщуються в засобах 

масової інформації. Ми визначили цей засіб масової інформації, крім того на 

сайтах.  

Все інше, я свою думку зараз висловлюю, якщо ви будете в одних 

якихось засобах комусь передавати навіть повідомлення, це будуть вже 

нерівні умови. Журналісти можуть скористатись нашими сайтами, можуть 

скористатись "Голосом України", повідомити,  розповсюдити інформацію і 

по "Facebook", і по "Twitter", і по різним засобам, електронних і будь-яких. 

Тому мені здається, що недоречно одним щось повідомляти,  а іншим – 

ні і десь розміщувати. Це будуть нерівні умови. 

 

КОТКО В.Г. Добре. Я не дякую, тому що я, чесно кажучи,  не згоден. 

Подивіться, якби ми повідомляли персонально, Петрова повідомили та 

Іванова, а решту ні, то оце було б дійсно надання комусь переваги. А якщо 

мова іде про те, щоб довести цю інформацію до засобів масової інформації, 

щоб вони розповсюджували. Ну які тут ущемлення? Я не бачу тут нічого, 

крім того, щоб якомога ширше ця інформація була. 

Наприклад, Світлана, якщо ти завтра у "Facebook" таке повідомлення 

зробиш, так тебе можна звинуватити, що ти тут чимось зловживаєш? Ти 

інформацію доводиш. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Це особиста справа. Кожен з нас може дати інтерв’ю 

тепер будь-якому журналісту. 
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КОТКО В.Г. А чому комісія не може? Ну, добре, ми ж можемо 

зрештою в засоби масової інформації, ті, які дотичні до енергетики, це я 

сказав про сайти, ми можемо в будь-які засоби масової інформації це 

повідомлення направити. Це їх справа: хочуть публікують інформацію, а 

хочуть – ні. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Я залишаюсь на позиції офіційної інформації. Я 

говорю так, як говорить закон, що ми зобов’язані зробити, ми зробити 

офіційно зобов’язані … 

 

КОТКО В.Г. Це ми робимо. Немає питань. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Це ми зробимо. Будь-який член комісії може дати 

після цього інтерв’ю чи може написати в своїх соціальних мережах, що таке 

вже є. 

 

КОТКО В.Г. Тобто за твоєю логікою, якщо я дам інтерв’ю якійсь газеті, 

то будуть звинувачувати, чому іншій не дав. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ні, це не стосується повідомлення. Ми говоримо про 

офіційне оголошення і про публікацію цього положення. Мова іде саме про 

це. 

 

КОТКО В.Г. Ясно. 

 

ГОЛІКОВА С.В. А про те, що буде конкурс взагалі, я думаю, що всі 

енергетики, от Семен Ізрайлевич буде вітати з Днем енергетика. 

 

КОТКО В.Г. Добре. Будь ласка, Василь Іванович. 
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_________________. Ми офіційну частину чітко витримали. Ми 

опублікуємо… 

 

КОТКО В.Г. Все зробимо по закону. 

 

_________________. Я не бачу якоїсь перестороги, щоб ми щось більше 

зробили. Закон нам це не забороняє. І звинуватити нас, чому ми дали, 

умовно, "Урядовому кур'єру", а не дали якимось іншим газетам… Василь 

Григорович, ставить питання про профільні, наскільки я зрозумів.  

 

КОТКО В.Г. Так. Ті, хто акредитовані, наприклад, при комітеті.  

 

__________________. Тобто профільні сайти і видання. На мій погляд, 

тут немає ніяких питань. 

 

КОТКО В.Г. Я не бачу теж проблеми.  

Миколо Григоровичу, прошу. 

 

НІЦАК М.Г. Якщо воно буде проходити просто як повідомлення, то я 

не думаю, що буде… 

 

КОТКО В.Г. Це не оголошення буде, а саме повідомлення.  

 

__________________. І паралельно можна дати ще в прес-центр з 

проханням розмістити. Це має йти паралельно.  

 

ГОЛІКОВА С.В. А може бути прес-реліз.  
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КОТКО В.Г. Давайте прес-реліз зробимо. Я не заперечую.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Давайте разом з секретаріатом зробимо такий 

коротенький прес-реліз і далі вони розповсюдять по своїй загальній розсилці.  

 

КОТКО В.Г. А в цьому прес-релізі напишемо, що комісія прийняла 

рішення про проведення конкурсу з такого-то по таке-то. І далі – саме 

положення, посилання на сайти. Так?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Так. Давайте такий прес-реліз зробимо. 

 

КОТКО В.Г. Все, ми досягли компромісу. І таке рішення приймаємо.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Дякую. 

 

КОТКО В.Г. Голосувати не будемо. Роботу цю зробимо. Прийняли. 

Ще які питання у нас? Нам з вами ще належить розробити порядок 

оцінювання, розробити і схвалити питання для співбесід, теми або питання 

для співбесід. Ми над цим ще подумаємо. І також треба розробити ситуативні 

завдання, якщо ми їх будемо розробляти. І, нарешті, нам потім ще доведеться 

затвердити графік співбесід. Це вже після того.  

Попереду у нас оці три речі, які нам треба зробити, на мій погляд, 

протягом трьох тижнів: порядок оцінювання, питання для співбесіди, 

ситуативні завдання. Ну і потім обговоримо, чи все це ми будемо 

публікувати, що будемо публікувати, чи то внутрішній документ. Я думаю, 

над цим нам всім, членам комісії, треба подумати.  

А зараз нам на цьому треба зосередитися. Конкурс оголосили, нам 

тепер треба підготуватися вже безпосередньо до його проведення.  
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ГОЛІКОВА С.В. Я би тільки зауважила, що закон говорить про те, що 

ми повинні провести оцінку кандидатів за рейтинговим голосуванням. І це 

означає, закон не дає нам права відсіювати якогось кандидата раніше, ніж він 

пройшов всі етапи затвердженого конкурсу. Тому, скільки б не було 

кандидатів, вони всі мають пройти через всі етапи, про які ми говорили: чи 

це буде два етапи обов'язкові, а третій етап – на наш розгляд.  

Ми сьогодні не говорили про те, на скільки посад ми оголошуємо 

конкурс. Сьогодні в нас офіційно є 5 вільних посад. Якщо ми прийняли 

рішення про оголошення конкурсу, то ми його оголошуємо на 5 вільних 

посад станом на сьогодні.  

  

КОТКО В.Г. Ну, можна й станом і на 29-е.  

 

ГОЛІКОВА С.В Ну, ми приймаємо  на сьогодні.     

 

КОТКО В.Г. Якщо ніхто з двох, що залишилися ще… 

 

ГОЛІКОВА С.В. Тому я би просила, щоб це також було зафіксовано. 

 

КОТКО В.Г.  Один хворіє, але будемо надіятися, що він видужає. 

 

ГОЛІКОВА С.В Так, що це на 5 вільних посад.  

 

КОТКО В.Г.  Оголошуємо на 5, це зрозуміло. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  На 5 вільних посад. Так.  
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КОТКО В.Г.  Ну, щодо питання відсіювання, коли будемо робити 

порядок оцінювання, ну ще ці питання, треба над ними попрацювати нам 

добре.  

 

ІЗ ЗАЛУ.  На п'ять вільних посад ми повинні вказувати, які профілі? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Ні. Закон не вимагає від нас цього. Вони самі будуть, 

як ми говорили, кандидати, ну, висловлювати своє бажання, що вони мають. 

 

КОТКО В.Г.  Ну, кандидати кандидатами – насправді ми можемо 

запросити в НКРЕКП структуру їхню і розподіл обов'язків, щоб 

орієнтуватися, які члени комісії за чим закріплені. І вакансії, ну, ми повинні 

ж, мабуть, орієнтуватись. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Василю Григоровичу, хочу зауважити,  що відповідно 

до закону Голова НКРЕКП сам розподіляє обов'язки між членами. У нас 

немає члена НКРЕКП по газу або члена НКРЕКП по електроенергетиці, або 

члена НКРЕКП по захисту прав споживачів. Можливо, наступна комісія, 

наступний склад комісії взагалі визначить по-іншому розподіл обов'язків. Ну, 

наприклад, хтось буде займатися тільки тарифами всіма, хтось буде 

займатися юридичною роботою, хтось буде займатися станом захисту прав 

споживачів чи інше. Це на розсуд самої комісії і того Голови, якого, до речі, 

обере новий склад комісії, бо ми цього не можемо знати. Ми можемо лише 

писати в рекомендаціях,  яку сферу діяльності той чи інший кандидат вважає 

для себе найбільш сприятливою.  

 

КОТКО В.Г.  Василь Іванович, будь ласка. 
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ЯСТРУБІНСЬКИЙ В.І. Дійсно, закон не передбачає цих моментів. Але 

тоді наша комісія, виходить, з підбору кандидатів, ну, будемо казати прямо,  

не зовсім зрозуміло, кого нам потрібно підбирати. Ми можемо підібрати п'ять 

енергетиків, п'ять "вугільщиків" чи п'ять "комунальщиків" при такому 

розкладі. Ми також повинні, мабуть, визначитись, хто потрібен комісії. От 

цей момент ми будемо враховувати чи не будемо враховувати? 

 

НІЦАК М.Г. Я вважаю, що ми не повинні його офіційно, тобто 

оголошувати на таку-то посаду відповідно і приймати рішення про 

кандидата, про його рейтинг саме на цю посаду. А от враховувати, звичайно, 

треба. Ну, я, наприклад, не знаю про той розподіл і не знаю, як правильно ці 

посади у них називаються. Чому я як член комісії не можу мати просто 

інформації для того, щоб враховувати її відповідно далі при оцінюванні? Я 

вважаю, що  таку інформацію ми повинні мати. Але чисто інформативно і 

для прийняття правильного рішення.  

 

КОТКО В.Г.  Ну я, чесно кажучи, підтримую і Василя Івановича, і 

Миколу Григоровича в якому розумінні? Ну, ми офіційно, дійсно, не будемо 

нічого оголошувати, перше. 

Друге. Ну одна справа, куди вони хочуть, ну, наприклад, всі хочуть 

бути комунальниками і там себе проявляють. Ну ми ж повинні, так би 

мовити, забезпечити комплектування комісії різними фахівцями. Різними. Я 

не думаю, що ми просто можемо проігнорувати. Це перше.  

Друге. Ну дійсно, розподіл може змінюватися, навіть і профіль члена 

комісії може змінюватись. Є такі приклади, ну, наприклад, той де  у нас 

Машляківський, він, в принципі, енергетикою займався, але з 

комунальниками була проблема, і він перейшов на це діло. Але все-таки я 

думаю, що ми, підбираючи, повинні якісь орієнтири мати, а не просто. Ну, 

наприклад, 5 юристів підберемо або 5 комунальників – всі вони виявилися 
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найкращими. Ну, 10 підберемо і всіх Президенту подамо. Я не думаю, що 

нам треба тут щось мудрити, треба все-таки так тверезо дивитися на ці речі і 

більш-менш на щось орієнтуватися. Я думаю, що зараз треба орієнтуватися 

на той розподіл, що зараз є, вакансії які там з'явилися. Є розподіл, офіційно 

написано за тими, кого позвільняли, чим вони займалися. І ми так більш-

менш на це повинні орієнтуватися. Ми ж будемо подавати не 5 кандидатів, а 

10, так що я думаю, що там Президент зможе вибрати. Але все-таки з цих 10-

и повинна бути достатня кількість енергетиків, комунальників, юристів. А 

якщо ми їх не подамо, так звідки ж вони візьмуться? 

Будь ласка, Семене Ізрайлевичу. 

 

ПОТАШНИК С.І. Я уже с этим столкнулся и задаю вопрос. 

Спрашиваю: где, каким образом можно получить ответы на вопросы, 

которые возникают у участников, ну, было потенциальных, а теперь у тех, 

которые станут кандидатами? Честно говоря, я считаю, что надо навести в 

этом какой-то порядок, потому что если каждый из членов комиссии начнет 

отвечать так, как ему это кажется или как он мыслит себе, так это будет 

вообще... На мой взгляд, это будет уже не конкурс, а проблема номер 1.  

Может быть, сделать так: объявить, что вот в такие-то дни в такое-то 

время члены комиссии будут собираться для ответов на возможные вопросы, 

которые возникают в ходе подготовки документов и в ходе подготовки к 

участию в конкурсе. Тогда, мне кажется, будет все-таки какой-то порядок, 

чтобы это было и в соответствии с законом. И не мое личное мнение, ни 

мнение одного, другого,  а это будет мнение комиссии, и обвинять  кого-то  в 

чем-то нельзя будет. Мне кажется, что это принципиальный вопрос, и я 

думаю, что на него надо ответить тоже серьезно.  

Спасибо. 

 

КОТКО В.Г. Добре.  
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Давайте спробуємо пошукати відповіді на це питання. 

Значить, я думаю, перше, що стосується подання документів, то вони 

чітко у нас сформульовані, що саме згідно з положенням, законом і 

будь-яких трактовок там бути не може, а консультації буде надавати 

секретаріат Комітету ПЕК. Це у нас в оголошені записано і в положенні. В 

оголошені буде написано, де приймаються документи, а в порядку, який ми 

опублікуємо, там написано, що саме секретаріат Комітету ПЕК дає всі 

роз'яснення. Все написано. Тут крапку поставили.  

Тепер щодо самого проведення конкурсу. Може, питання виникають у 

консультантів. Я думаю, що ми повинні діяти таким чином. Ці питання 

повинен збирати секретаріат. Якщо це питання буде стосуватися компетенції 

нашої комісії, він нам доповість, ми протокольно приймемо рішення, як на ці 

питання відповідати, які відповіді повинні бути, опублікуємо їх на сайтах, і 

він далі буде відповіді давати. Якщо такий порядок влаштовує, я думаю, що 

давайте на цьому зупинимося. 

Ви зрозуміли ситуацію, Семене Ізрайлевичу? 

 

ПОТАШНИК С.І. Прошу прощения. Приходит человек и задает 

конкретный вопрос, он же считает, что я - член комиссии и по крайней мере я 

должен… 

 

КОТКО В.Г. Дивіться… 

 

ПОТАШНИК С.І. Если я ему скажу, что вы напишите…     

 

КОТКО В.Г. Ні, ні, Семен Ізрайлевич, слухайте мене. Він до мене 

приходить, щось питає, я йому кажу: "З питань документів звертайтесь в 

секретаріат. Будь-яке питання – звертайтеся до секретаріату." Все. Ми як 

члени комісії ні на які питання не відповідаємо просто. Якщо це буде 
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питання не по документах, а щось йому не ясно, як сам конкурс там, 

Положення, оцінювання – ну щось таке. І вони це зберуть, секретаріат, нам 

зроблять доповідь, що такі є питання, на які ми відповісти не можемо, це 

компетенція комісії, ми приймемо рішення, як на такі питання відповідати. У 

них будуть телефони, хто питав, зателефонують, дадуть відповідь цим і 

наступним будуть давати таку відповідь. І на сайті, до речі, на ці питання 

можемо  опублікувати відповіді. Все, і тема буде закрита. Нема заперечень?  

Є ще питання?  

 

ПОТАШНИК С.І. У мене нема ніяких заперечень, если не будет 

вопросов у тех, кто будет спрашивать.  

          

КОТКО В.Г. Ну от у вас є зараз питання?  

 

ПОТАШНИК С.І. Вот мне не понятно. Если мне задают вопросы, я 

пытаюсь на них ответить.  

 

КОТКО В.Г. Ну, наприклад, які питання вам можуть задавати?  

 

ПОТАШНИК С.І. Я не могу сейчас сказать. Это не вопросы, которые 

касаются того, что записано… 

 

КОТКО В.Г. В документі, да?  

 

ПОТАШНИК С.І. Конечно, нет. Поэтому я ж не могу сказать, что… 

 

КОТКО В.Г. Сергій Ізрайлевич, почекайте.  

 

ПОТАШНИК С.І. …спрашивайте секретариат. 
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КОТКО В.Г. Ні, ні, Сергій Ізрайлевич, почекайте! Ну якщо, наприклад, 

питає людина: "А що таке НКРЕКП, я от хочу туди піти", - ну так що, будь 

ласка, відповідайте. Хто ж вам заборонить інформацію дати.  

 

ПОТАШНИК С.І. Ну смотрите, чтобы не было проблем.  

 

КОТКО В.Г. Чи спитають, чи варто туди йти. Це чисто людська 

інформація.  

 

_______________. Якщо таке питання, звичайно. Якщо щось інше, це 

може бути використано. 

 

КОТКО В.Г. Почекайте! Ну яке питання?  

 

_______________. Ну, мало яке.   

 

КОТКО В.Г. Ну ви ж не можете, до вас людина звертається, а ви: "Я з 

тобою не розмовляю".  

 

_______________. Ми не можемо зараз прогнозувати яке. Сам член 

комісії повинен визначити, як відповідати.  

 

КОТКО В.Г. Ну я своє відношення вам сказав. По питаннях по 

документах я йому скажу: звертайся туди, бо я все в голові не тримаю, 

звертайся. Є, куди звернутися. Тобі все скажуть. Якщо щось буде по 

конкурсу, я йому скажу: "Ми ще умови не затвердили. Затвердимо, якщо 

щось стосується конкурсантів, воно буде на сайті, читай там." Якщо після 

цього не зрозуміло, спитаєш, ми знайдемо іншу відповідь і дамо.  



31 

 

 

ГОЛІКОВА С.В. Я би тут ще зробила певне застереження членам 

комісії щодо спілкування взагалі з потенційними кандидатами. Навіть якщо 

би до нас хтось звертався із якоюсь там пропозицією: "А чи можна мені 

подаватися? Що ви думаєте?" – уникайте цього, бо це наша теж моральна й 

етична позиція як членів комісії. Якщо є технічні питання – до секретаріату. 

Якщо є якісь персональні питання, уникайте їх, тому що будь-хто може це 

використати, навіть під запис, скомпрометувати члена комісії. Ми ж не 

знаємо, що це може бути просто провокація. Ну реально. А потім це буде 

оприлюднено, і скажете, що ви там спілкувались і комусь дасте преференції.  

Мені колись сказав пан Буцьо – колишній другий голова комісії (майже 

перший), зустрів мене і вітав, і казав: "Вам буде складно, я розумію. Але ви 

всім говоріть, що все буде добре, все приймуть, і ми всім дамо належну 

відповідь". 

Тому, дійсно, моя така порада і як юриста, і як секретаря комісії – не 

давайте приводу для того, щоб когось з нас звинуватили в упередженості. 

Дякую. 

 

КОТКО В.Г. Власне кажучи, те, що я рекомендував, це приблизно те ж 

саме, зайвого не будемо говорити.  

Будь ласка. 

 

________________. Спасибо большое. 

По последнему вопросу я всячески хочу поддержать Светлану 

Вениаминовну. На самом деле нужно быть очень осторожными, если к вам 

кто-то обращается, потому что действительно процесс очень политически 

чувствительный, и любой разговор может быть использован против вас, в 

том числе, чтобы комиссию дискредитировать и всю работу, которая 

проводится. 
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Я бы еще хотела вернуться к предыдущему вопросу, который 

обсуждался, о различной специализации членов комиссии. Смотрите, мы 

сейчас проводим целый ряд конкурсов по наблюдательным советам 

компаний. То, что мы сделали там, мы заранее в объявлении говорим, что мы 

не гарантируем, что это будет таким образом, но в рамках процесса мы бы 

хотели иметь вот такой состав с такими компетенциями членов 

наблюдательного совета. То есть может быть имеет смысл там это и в 

положении прописать, и в объявлении сказать, что решения будут 

приниматься на основании того, какие  будут кандидаты, но комиссия будет 

стараться, чтобы у нас было заполнено 5 такого рода компетенций. Потому 

что людям, которые будут подаваться, будет проще понимать, что когда они 

заполняют свою заявку, на какую конкретно компетенцию они должны 

затачиваться. 

 

________________. Це правильно. Але по ходу, я вважаю, що в ході 

конкурсного відбору, тестування, співбесіди і таке інше, ми звичайно будемо 

бачити, що у нас, наприклад, стільки-то спеціалістів проектується на таку-то 

спеціалізацію, стільки на таку, стільки на таку, але я вважаю, що ні в якому 

разі це не повинно бути критерієм для рейтингової оцінки. 

 

________________. Тут, наскільки я зрозумів, мова іде про те, щоб в 

об'яві має бути інформація про те, умовно я називаю, що на сьогоднішній 

день вільно 5 вакансій членів регулятора, які ведуть такі питання – перший, 

другий – такі, третій – такі, і перерахувати, які вони питання ведуть. В 

оголошенні. А далі конкурсанти… 

 

КОТКО В.Г. Які вони вели питання. 
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________________. Так. Які за ними були закріплені. А далі конкурсант 

сам у своєму листі-заяві уже пише, щоб він бачив. Це, до речі, буде і нам 

простіше, і нас ніхто не звинуватить в тому, що ми упередимо відносимося. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Я би тут єдине хотіла таке застереження невеличке 

зробити, що конкурс ми будемо оголошувати на 5 посад, от, станом на 

сьогодні. Наступний конкурс буде оголошений 26 лютого на ще 2 посади. 

Ми, може, ще не закінчимо відбір поточного конкурсу, а вже буде конкурс на 

ще 2 посади на комісіонерів, термін яких спливає 26 травня, якщо я не 

помиляюся.  

І більше того, всі члени новообраної комісії самі будуть обирати собі 

голову. І вже голова буде… Єдине, що можна сказати сьогодні, то практично 

відразу, з інтервалом, можливо, там два місяці якихось,  з'явиться новий 

склад комісії і всі посади повинні бути, всі зайняті. 

 

________________. Ви абсолютно праві, але ми граємо по сьогоднішніх 

правилах, по сьогоднішній інформації. На  сьогоднішній день п'ять вакансій.  

 

КОТКО В.Г.  Дві нові будуть, дві нові посади, у них теж конкретні 

обов'язки є.  

 

________________. Так, теж конкретні. А там уже як голова 

розподілить,  то його проблема. Ми до того не маємо відношення.  

 

КОТКО В.Г.  Ну, по-перше, виберуть  голову – і той уже голова 

розподілить. Він теж, мабуть, буде орієнтуватися. Я ж кажу, якщо ми йому 

дамо, умовно кажучи, сім там енергетиків, то де він комунальника і юриста 

візьме? Ми ж повинні йому забезпечити хоча б одного юриста і хоча б 

одного комунальника. Правильно? Значить, я підтримую цю ідею. Давайте 
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ми не будемо писати, ми будемо писати, що оголошуємо конкурс на такі 

вакантні, на п'ять вакантних посад, існуючі члени комісії  такі-то, за таким-

то, ну прізвища не будемо писати, а просто: член комісії, який займався 

такими-то питаннями, такими і такими. Це для орієнтиру. І все. І на цьому 

закінчили.    

 

ПОТАШНИК С.І. Ну, все-таки, если откровенно, для очистки совести, 

получается так, что самый вразумительный ответ на вопрос, это 

"обращайтесь в секретариат". Почти что ничего. И я просто хочу, чтобы мы, 

может быть, сделали даже так. Надо подумать, еще время же есть. В конце 

концов,  можем объявить, допустим, условно, что  комиссия в такие-то дни, 

условно, повторяю, неформально, так или иначе, будет работать, будет 

принимать, будет отвечать на вопросы, которые возникли. Но комиссия, а не 

отдельный человек, потому что потом же вы должны быть готовы к тому, что  

любой скажет, что я обращался к Семену Израйлевичу, а он, оказывается, 

ничего  не знает. Извините, меня, пожалуйста, но это реальность, потому что 

этот вопрос очень серьезный. Я уже чувствую это сейчас даже по тому, что 

ответ простой: еще ничего не объявляли, еще ничего не утверждали. Сегодня 

есть уже результаты. Они появятся серьезно, скажем, через 4-5 дней. Это уже 

будет тема.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Ваша пропозиція, щоб реалізувати, я думаю, що десь 

там через 25-30 днів, коли вже буде проходити сам конкурс, і секретаріат, або 

ми можемо зібратись і секретаріат нам доповість, які найбільш технічні 

питання у аплікантів виникали, просто нам розкаже для інформації,  

проінформує, які є технічні питання. І по цих питаннях ми можемо тут 

провести дискусію. 

 

КОТКО В.Г.  Ні, технічні, не технічні – будь-які питання.  
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ПОТАШНИК С.І. Извините. Это ответ. Он должен удовлетворить, что 

я – член комиссии, а это конкурс. Поэтому если у вас есть какой-то вопрос, 

мне не интересно, какой он,  то, пожалуйста, вы его сформулируйте, 

оставьте… 

 

КОТКО В.Г. А ми розглянемо потім.         

 

ПОТАШНИК С.І. А ми розглянемо. Вот тогда – да. И очень важно, в 

заключение, если я вам еще не надоел, чтобы это было записано 

протокольно, чтобы  не выдумывал каждый. Сегодня я вот  предлагаю такую 

форму.  

 

КОТКО В.Г.  Семене Ізрайлевичу, ми так рішення і прийняли. 

 

ПОТАШНИК С.І. Если это будет записано, так это еще один очень 

важный момент, что комиссия приняла решение, не я решил, вы мне сегодня 

задали вопрос, а я придумал ответ, а есть вот такое предложение.  

Пожалуйста. 

 

КОТКО В.Г. Ми десь так приблизно і вирішили. Технічні питання 

розглядаємо, а питання інші накопичуємо, потім збираємось і вирішуємо і 

тоді цим всім керуємось. 

 

ПОТАШНИК С.І. Василий Григорьевич, я пойду. 

 

КОТКО В.Г. Добре, домовились. Щось нам Семен Ізрайлевич збив. На 

чому тут ми закінчили? Чи ми взагалі  все пройшли, так? 
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Ми домовились, протокольно це записуємо, що в нашому оголошенні 

треба сформулювати… 

 

ГОЛІКОВА С.В. Прес-реліз зробимо. 

 

КОТКО В.Г. Ні, спочатку в офіційному оголошенні треба сказати.  

Прес-реліз, то це виключно по оголошенню. А в оголошенні пишемо, що 

оголошується набір на такі-то вакансії, на п’ять вакантних посад, а потім 

пишемо інформаційно, що члени комісії.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Ми можемо це написати, хоча це не потрібно, на мою 

думку. 

 

КОТКО В.Г. Ні, ні, я думаю, що потрібно і давайте ми це зробимо. Не 

будемо самі собі робити проблему. Ми взагалі можемо створити колосальну 

проблему, якщо не будемо ні на що орієнтуватись. На щось треба 

орієнтуватись. Хай це буде інформаційно пишемо, що член комісії такі-то, 

такі-то питання, кожний пишемо, які питання, вакантні посади, чим вони 

займалися. Все, хай люди орієнтуються і ми будемо орієнтуватись.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Тільки як  довідковий матеріал. 

 

КОТКО В.Г. Так і пишемо – довідково. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Тільки як довідка, не як рекомендація. 

 

КОТКО В.Г. Ми ж домовились, Світлана, всі згодні, що довідка. Це 

просто орієнтир якийсь. 
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Ми порядок денний вичерпали. Ми обговорили завдання, які перед 

нами стоять, будемо працювати. Протокольно прийняли рішення, як 

відповідати на питання, як будемо оголошення робити, все поуточнювали. Я 

думаю, якщо немає ні в кого нічого, так би мовити. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ми домовились, що зробимо з секретаріатом 

невеличкий, якщо ви мені доручаєте, прес-реліз. 

 

КОТКО В.Г. Так, так, і прес-реліз зробимо. Ми домовились і 

протокольно це зафіксуємо. Це буде на розширення і на покращення. 

Порядок денний вичерпаний. Я дякую всім за участь у засіданні, в тому 

числі нашим гостям. Всім до побачення, до наступних зустрічей.       

 

 

 

 


