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Департамент із регулювання
відносин у сфері теплопостачання
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Управління тарифної політики у сфері
теплопостачання 22
Відділ формування тарифів на комунальні
послуги та їх структури 7
Відділ формування тарифів на теплову
енергію та їх структури 7
Відділ розрахунку елементів собівартості 7
Управління розрахунку паливноенергетичних ресурсів 13
Відділ розрахунку нормативних витрат і
втрат теплової енергії 5
Відділ розрахунку нормативних витрат
палива, електроенергії, технологічної води
7
Управління інвестиційної політики та
технічного розвитку у сфері
теплопостачання 15
Відділ інвестиційної політики та
технічного розвитку у сфері
транспортування та постачання теплової
енергії 7
Відділ інвестиційної політики та
технічного розвитку у сфері виробництва
теплової енергії 7
Управління звітності та платіжнорозрахункових відносин у сфері
теплопостачання 15
Відділ формування нормативів розподілу
коштів з поточних рахунків із спеціальним
режимом використання 7
Відділ моніторингу звітності ліцензіатів 7

Відділ регулювання відносин із
споживачами 5

Департамент із регулювання
відносин у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення
41

Департамент ліцензійного
контролю 47
Управління ліцензійного
контролю в енергетичному
комплексі та у сфері
комунальних послуг 28
Відділ ліцензійного контролю в
електроенергетичному комплексі 5
Відділ ліцензійного контролю в
нафтогазовому комплексі 6
Відділ ліцензійного контролю у
сфері водопостачання та
водовідведення 6
Відділ ліцензійного контролю у
сфері теплопостачання 5
Відділ впровадження, аналізу
ефективності та вдосконалення
системи контролю 5

Управління методологічного
забезпечення та моніторингу
звітності 14
Відділ методологічного
забезпечення 7
Відділ моніторингу звітності 6
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Юридичний департамент 28
Відділ нормативно-правового
забезпечення 5
Відділ представництва в судах 6
Відділ експертизи проектів нормативноправових актів 6
Відділ з питань взаємодії з Верховною
Радою України, адаптації законодавства та
регуляторної діяльності 5
Відділ координації правової роботи та
співпраці із правоохоронними і
контролюючими органами 5

Управління роздрібного ринку
електричної енергії
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Відділ методологічного забезпечення 5
Відділ забезпечення захиcту прав
споживачів 5
Відділ моніторингу відносин 5

Департамент із регулювання
відносин у нафтогазовій сфері
45

Департамент із регулювання
відносин у сфері енергетики
51

Управління тарифної,
інвестиційної політики та
платіжно- розрахункових
відносин 16

Управління інвестиційної
політики та технічного
розвитку 17

Відділ розвитку та інвестицій 5
Відділ тарифної політики 5
Відділ платіжно-розрахункових
відносин 5

Управління моніторингу та
аналізу розвитку
нафтогазових ринків 13
Відділ моніторингу 7
Відділ аналізу розвитку ринків 5

Управління регулювання
ринків природного газу 14
Відділ методологічного забезпечення
регулювання відносин 7
Відділ регулювання роздрібного
ринку природного газу 6

Сектор територіальних
підрозділів 3

Відділ інвестиційної політики 5
Відділ розвитку електричних мереж 5
Відділ з технічного доступу до
електричних мереж 6

Управління енергоринку
16
Відділ моніторингу роботи
конкурентного сектора оптового
ринку електроенергії 5
Відділ платіжно-розрахункових
відносин на ринках
електроенергії 5
Відділ нормативно-правового
забезпечення ринків
електроенергії 5

Управління цінової та
тарифної політики у сфері
електроенергетики 13

Відділ комбінованого виробництва
електричної та теплової енергії 5
Відділ альтернативної та
відновлювальної електроенергетики 6
Відділ атомної генерації 5
Сектор альтернативної
теплоенергетики 2

Департамент стратегічного
розвитку та планування
31
Відділ стратегічного розвитку
енергетичних ринків 7
Відділ стратегічного планування
та міжнародної координації –7
Відділ стратегічного розвитку у
сфері комунальних послуг –5
Відділ економічного аналізу та
прогнозування 7
Відділ моніторингу та
регулювання якості послуг 5

Управління з питань
формування та реалізації
державної політики у сфері
поводження з побутовими
відходами 11

Управління ліцензування 17
Відділ ліцензування у
електроенергетичному комплексі 5
Відділ ліцензування у нафтогазовому
комплексі 5
Відділ ліцензування у сфері
комунальних послуг 6

Відділ з питань формування та
реалізації державної політики у
сфері поводження з побутовими
відходами 5
Відділ моніторингу стану ринків
поводження з побутовими
відходами 5

Структурні підрозділи
НКРЕКП на територіях
117

Управління тарифної політики 18
Відділ формування тарифів з
водопостачання 6
Відділ формування тарифів з
водовідведення 6
Відділ регулювання платіжно-розрахункових
відносин 5

Управління інвестиційної політики
11
Відділ інвестиційних програм 5
Відділ енергоефективності 5

Відділ моніторингу та економічного
аналізу 5
Відділ регулювання відносин із
споживачами 5

Сектор аналітичноорганізаційної
роботи 4

Сектор
внутрішнього
аудиту 2

Режимносекретний сектор
2

Головний спеціаліст із
питань запобігання та
виявлення корупції

Головний спеціаліст із
питань мобілізаційної
роботи

Управління інноваційних технологій
13
Відділ нормативного забезпечення
автоматизованих систем 5
Відділ адміністрування баз даних та
комп’ютерного забезпечення 5
Сектор захисту інформації 2

Управління державним майном 22

Відділ методології та розрахунку
тарифів 7
Відділ моніторингу застосування
тарифів 5

Управління генеруючих
підприємств 19

Керівник апарату

Управління з фінансовоекономічних питань,
бухгалтерського обліку та
звітності 17
Відділ бухгалтерського обліку
та звітності 7
Фінансово-економічний відділ
7
Сектор державних закупівель 2

Управління роботи з
персоналом 11
Відділ кадрового
забезпечення 5
Відділ забезпечення
проходження державної
служби 5

Відділ господарського обслуговування 11
Відділ експлуатації, охорони праці та
пожежної безпеки 5
Відділ обліку державного майна та
договірної роботи 5

Відділ інформації та комунікацій
з громадськістю 8
Інформаційно-видавничий сектор 2

Сектор контролю за
виконавською дисципліною 2

Управління адміністративної
діяльності 17
Відділ адміністрування засідань
Комісії 6
Відділ координації та узагальнення
роботи Комісії 5
Загальний відділ 5

