
 

 

 

 

 

 

Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
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        23            грудня 19 

 

м. Київ 

ПРИСУТНІ: Голова Конкурсної комісії НКРЕКП Котко В. Г., Cекретар 

Конкурсної комісії НКРЕКП Голікова С.В., члени Конкурсної комісії НКРЕКП 

Яструбинський В.І., Ніцак М.Г.  

 

ПРИСУТНІ:  працівники Секретаріату Комітету з питань енергетики та 

житлово-комунальних послуг: Зенюк Л.О., Петренко О.Б. 

 

ВІДСУТНІЙ: член Конкурсної комісії Поташник С.І. 

 

ЗАПРОШЕНІ: Світлана Карпишина – начальник відділу сприяння країнам 

Східного Партнерства, громадянка України, Дмитро Глазков – представник 

Світового банку в Україні та ін.   

        Ведеться пряма трансляція засідання (kompek.rada.gov.ua) 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Розкриття пакетів з документами, складання списків учасників конкурсу на 

посаду членів НКРЕКП (Оголошення про відкритий конкурсний відбір на 

зайняття посад членів НКРЕКП з 6 листопада – 20 грудня 2019 року). 

2. Різне. 

 

 

 



1. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію голови  Конкурсної  комісії  НКРЕКП  Котка В.Г., 

щодо  питань порядку денного. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний засідання.  

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

СЛУХАЛИ: Інформацію  Заступника керівника Секретаріату Комітету з 

питань енергетики та житлово-комунальних послуг Зенюк Л.О. щодо документів, 

які надійшли від бажаючих взяти участь у відкритому конкурсному відборі на 

посади членів НКРЕКП.  

Всього на адресу Конкурсної комісії подали заявки на участь у конкурсі 

вісім кандидатів. Пакети документів надійшли вчасно, у період з 6 листопада – 20 

грудня 2019 року, цілісність пакетів не порушена. Актів про порушення складено 

не було.   

 

СЛУХАЛИ: Інформацію Секретаря Конкурсної  комісії  НКРЕКП  Голікової 

С.В. стосовно неможливості подальшої роботи Конкурсної комісії НКРЕКП, а 

саме.  

У період, який відводився для подачі документів на участь у відкритому 

конкурсному відборі на посади членів НКРЕКП, Верховною Радою України було 

прийнято «Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних 

послуг», реєстр № 2490-1 від 25.11.2019р. Прийнятий Закон передбачає інший 

порядок проведення конкурсу, інший склад Конкурсної комісії, а також ротацію 

членів Комісії. Відповідно до прийнятого Закону Конкурсна комісія НКРЕКП 

повинна скасувати всі оголошені конкурси та скласти свої повноваження, 

оскільки повноваження членів Конкурсної  комісії  НКРЕКП припиняються.         

 

ВИРІШИЛИ: Відкритий конкурсний відбір на дві посади членів НКРЕКП, 

який був оголошений 26 лютого 2018 р (Протокол №6) вважати таким, що 

скасовується у зв’язку зі змінами у законодавстві України. 

Відкритий конкурсний відбір на дві посади членів НКРЕКП, який був 

оголошений 5 листопада 2019р (Протокол № 14) вважати таким, що скасовується 

у зв’язку зі змінами у законодавстві України. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: Доручити Секретаріату Комітету з питань енергетики та 

житлово-комунальних послуг повернути усім кандидатам, що надіслали 

документи для участі у згаданих конкурсних відборах, медичні довідки та 

електронні носії (USB-флеш-накопичувачі).   
 

Рішення прийнято одноголосно. 

     



2. 

 

 

ВИСТУПИЛИ: ГОЛІКОВА С.В., КОТКО В.Г.:  

 

Подякували секретаріату Комітету Верховної Ради з питань енергетики та 

житлово-комунальних послуг за плідну роботу, присутнім учасникам, 

спостерігачам. Усім, хто брав участь у роботі Комісії.  

Привітали всіх з Днем енергетика, прийдешнім Новим роком та побажали 

всім успіхів у Новому році. 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

     Голова Комісії                                                                                                

 

              Секретар Комісії 

 

 


