
СТЕНОГРАМА  

засідання Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади 

членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг 

 

 

 

23 грудня 2019 року 

 

 

КОТКО В.Г.  Так, шановні друзі, розпочинаємо засідання Конкурсної 

комісії з добору кандидатів на посаду членів НКРЕКП. Порядок денний 

пропонується наступний. Розкриття пакетів з документами, складання 

списків учасників конкурсу на посаду членів НКРЕКП, оголошення про 

відкритий конкурс від 6 листопада і 20 грудня. А що це таке - "на посади 

членів НКРКП за 6-го по 20-е"?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Це перелік документів. 

 

КОТКО В.Г.  Зрозуміло. І друге - "Різне". Немає заперечень? Тоді не 

будемо навіть голосувати. Значить, інформація щодо розкриття пакетів з 

документами. 

Будь ласка, секретаріату надається слово. 

 

ПРЕДСТАВНИК СЕКРЕТАРІАТУ. Відповідно до оголошення 

поступило 8 пакетів на Конкурсну комісію з добору кандидатів на посади 

членів НКРЕКП. Ці пакети поступили до секретаріату Комітету з питань 

енергетики та житлово-комунальних послуг. Всі пакети повністю запаковані, 

немає ніяких пошкоджень. І що я можу сказати? Можна тоді їх відкривати. 

Або не відкривати.  

 

КОТКО В.Г.  Так. 
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ГОЛІКОВА С.В. Дякую секретаріату. Хотіла доповісти, що 

оголошення про початок конкурсу було подане 6 листопада - відповідно до 

нашого Регламенту та наших положень. 20 грудня завершено було прийом 

пакетів.  На сьогодні, на 23 грудня, 16.00, наше засідання - все відповідно до 

Регламенту та законодавства. Але  у період, поки ми дали оголошення і до 

сьогоднішнього дня, прийнятий Верховною Радою Закон "Про зміни до 

Закону про НКРЕКП", реєстраційний № 2490-1. І цим законом змінено 

порядок проведення конкурсу, інший склад Конкурсної комісії і відповідно 

вже не Верховна Рада, а Кабінет Міністрів може проводити такі конкурси. 

 Більш того, перехідними положеннями цього закону передбачена 

ротація членів комісії щорічна. І це означає,  що ми,   наша   комісія,  має,  

по-перше, скасувати рішення про конкурси, у нас їх, до речі, два, а не один. І 

по-друге, скласти свої повноваження відповідно до законодавства, оскільки 

ми вже не маємо таких повноважень.  

Наскільки мені відомо, закон сьогодні направлено на підпис Голові 

Верховної Ради і далі він іде на підпис Президенту України. 

Крім того, рішенням Конституційного Суду від 13 липня цього року дії 

щодо призначення Президентом членів комісії та призначення Президентом 

до Верховної Ради членів Конкурсної комісії, вони вважаються 

неконституційними з 31 грудня 2019 року. 

Таким чином, перше, ми маємо конкурс, оголошений рішенням 

Конкурсної комісії від 26.02.2018 року на зайняття двох посад. Ви пам'ятаєте, 

що цей конкурс було призупинено рішенням Адміністративного суду міста 

Києва, справа № 826/8097/18. І до цього часу ми так і не отримали рішення 

цього суду стосовно продовження конкурсу. Це у нас там залишилася друга 

частина проведення конкурсу, бо першу частину ми вже провели. 

Тобто цей конкурс, який був оголошений 26.02.2018 року, також 

потрібно вважати таким, що скасовується. Це рішення скасувати. 
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Друге. Проведення конкурсу, яке оголошено було вже цього року 6 

листопада, по 20 грудня відбулася подача документів. Незважаючи на те, що 

всі по кількості, навіть без розкриття пакетів ми можемо сказати по кількості, 

що конкурс, він відповідає визначеному нашим Регламентом і 

законодавством України, але у зв'язку з прийняттям закону нового і новою 

Конкурсною комісією, а також новим порядком ротації, ми його провести 

вже не маємо права, тому він теж має бути, вважатися таким, що 

скасовується. 

Я вважаю, що, по-перше, нам потрібно доручити секретаріату 

повернути по першому конкурсу документи: там довідки медичні, і все, що 

нам потрібно, повернути до учасників конкурсу. А по цьому, я думаю, що ми 

також просто вже в робочому порядку відкриємо і повернемо людям 

документи, які вони надали, і подякуємо їм, що вони вірять в демократію і 

беруть участь у конкурсах, і побажаємо їм на наступному конкурсі, який вже 

буде новою комісією, брати участь. І успіхів. 

Це у мене все. 

 

КОТКО В.Г. Дякую. 

Ще є бажання висловитися? 

Будь ласка, Василю Івановичу. 

 

ЯСТРУБІНСЬКИЙ В.І. Репліка. Якщо повертаємо, так немає сенсу і 

вскривати. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Там адреса просто щоб була чітко визначена. 

Перевірити по опису і повернути. 

 

КОТКО В.Г. Добре. 
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Із першого питання пропонується наступне рішення: скасувати 

конкурси, оголошені Конкурсною комісією 26 лютого 2018 року та 

оголошеного 06.11.2019.  

Це перше - скасувати конкурси, оголошені нами  26 лютого 2018  і  

06.11.2019 року.  Перше.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  У зв'язку зі змінами законодавства. 

 

КОТКО В.Г.  І доручити секретаріату  повернути документи з першого 

і другого конкурсу заявникам. Це з першого пункту порядку денного. Немає 

тут? Нормально сформульовано, думаю? 

Ну і  щодо складання повноважень. Я думаю, що нам треба скласти 

повноваження у зв'язку з  рішенням Конституційного Суду. Чому? Тому що  

юридично закону ще немає, на нього посилатись ще не треба. Може, 

Президент його заветує чисто теоретично. А рішення Конституційного Суду 

є. Залишилось 4 дні до завершення. Ясно, що сенсу далі працювати немає. 

Згідно з цим рішенням ми приймаємо рішення про складання, так би мовити,  

повноважень своїх. 

Будь ласка, Світлано.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Дякую, Василю Григоровичу. Я маю певне 

зауваження. Якщо ми будемо посилатися тільки на рішення Конституційного 

Суду, тоді б ми не мали повноважень і конкурс оголошувати. А просто у 

зв'язку зі змінами законодавства України - я думаю, така формула буде більш 

коректною з юридичної точки зору. Це включає і рішення Конституційного 

Суду, і закон, який прийнято, але не набрав він чинності, буквально кілька 

днів. Тому я вважаю, що треба просто написати формулювання  відповідне - 

"у зв'язку зі змінами законодавства України".  
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КОТКО В.Г. Ну все-таки я хочу відмітити, що конкурс ми мали право 

оголосити, тому що рішенням Конституційного Суду в цьому році ми ще  

абсолютно легітимно працювали, тут ніякого порушення немає. А те, що наш 

термін закінчується, згідно з цим рішенням Конституційного Суду, то це 

факт. Так що ми абсолютно можемо посилатися на це рішення. 

Ну можна написати, ну, правда, рішення Конституційного Суду це є 

законодавство? Теж є. Ну тоді давайте напишемо: "У зв'язку зі змінами в 

законодавстві України".  Добре, можемо так  записати. Немає заперечень? 

Тоді хто за таке рішення, прошу проголосувати. 4 - за. Рішення  

прийнято. Порядок денний вичерпаний.  

Є якісь зауваження? Будь ласка.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Я б хотіла, по-перше, подякувати нашим присутнім 

учасникам, які прийшли. Ми дійсно бажаємо вам успіху - і нашим 

спостерігачам, які плідно з нами працювали, і секретаріату Верховної Ради, 

які дуже нам допомагали. Ну і ви вже, думаю, що подякуєте всім членам 

комісії присутнім і відсутнім. Дякую.  

 

КОТКО В.Г.  Ну от щодо глядачів, чи треба їм дякувати? А дійсно, 

секретаріату, тим, хто брав участь у роботі нашої комісії, тим більше, всім 

членам комісії я дійсно щиро всім дякую за роботу. Поздоровляю всіх з Днем 

енергетика, який був учора, можна сказати, і сьогодні продовжується, 

враховуючи рівнодення, два дні воно у нас. Ну і побажати всім нам успіхів в 

діяльності кожного з нас у новому році, що наступає. 

Ще раз дякую. І всього вам усім найкращого.  

    

 


