ПРОЕКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
№ ________________

_____________________
Київ

Про затвердження Змін до Порядку
формування інвестиційних програм
ліцензіатів з передачі та постачання
електричної енергії
Відповідно до законів України «Про електроенергетику» та «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Порядку формування інвестиційних програм
ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики, від 13 грудня 2012 року № 1627, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 02 січня 2013 року за № 20/22552, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її
опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий
кур’єр».

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
____________ № ________
ЗМІНИ
до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та
постачання електричної енергії
1. Розділ І після пункту 1.4 доповнити новими пунктами 1.5 – 1.11
такого змісту:
«1.5. Розгляду питання про схвалення інвестиційної програми передує її
відкрите обговорення.
1.6. Відкрите обговорення проводиться на засадах гласності, відкритості,
добровільності та свободи висловлювань.
1.7. Строк проведення відкритого обговорення складає не менше 30
календарних днів.
1.8. Обов’язок щодо організації та проведення відкритого обговорення
покладається на ліцензіатів.
1.9. Ліцензіати з метою проведення відкритого обговорення зобов’язані
забезпечити:
1) розміщення в засобах масової інформації за місцем виконання
інвестиційної програми та на своїх офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет (за
наявності) та/або на інформаційних стендах проекту інвестиційної програми
та інформації про порядок надання до нього пропозицій, повідомлення про
дату початку відкритого обговорення та кінцевий термін для прийняття
пропозицій і зауважень з питань, винесених на відкрите обговорення, наданих
заінтересованими особами;
2) повідомлення органів місцевого самоврядування про дату початку
відкритого обговорення не пізніше ніж за тиждень до цієї дати;
3) реєстрацію, розгляд, узагальнення та оприлюднення пропозицій і
зауважень органів місцевого самоврядування, споживачів, громадськості,
професійних спілок та їх об’єднань та інших інститутів громадянського
суспільства до проекту інвестиційної програми протягом визначеного строку;
4) узгодження спірних питань;

5) розміщення на своїх офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет
результатів розгляду наданих пропозицій і зауважень та інформації щодо
узгодження спірних питань не менше ніж за 30 календарних днів до дати
розгляду на засіданні НКРЕКП питання про схвалення інвестиційної програми
з наданням до НКРЕКП відповідної інформації листом.
1.10. Пропозиції і зауваження до оприлюднених документів мають бути
обґрунтовані та надаватися у визначений строк, що складає не менше 30
календарних днів з дати початку відкритого обговорення.
Пропозиції, надані після визначеного строку, не розглядаються.
1.11. Для опрацювання пропозицій та зауважень, які надійшли у період
проведення відкритого обговорення, ліцензіатом утворюється комісія, до
складу якої входять уповноважені представники ліцензіата та, за умови
письмового звернення до ліцензіата, представники органів місцевого
самоврядування та громадськості.
Кількість представників органів місцевого самоврядування та
громадськості має становити не більше 70 відсотків від загальної чисельності
комісії.
Головою комісії є посадова особа ліцензіата.
Засідання комісії є правомочним, якщо у ньому взяли участь не менше
двох третин її членів.
Результати розгляду пропозицій і зауважень комісії оформлюються
протоколом та оприлюднюються ліцензіатом на своєму офіційному веб-сайті в
мережі Інтернет протягом чотирнадцяти календарних днів з дня закінчення
відкритого обговорення.».
У зв’язку з цим пункт 1.5 вважати пунктом 1.12.
2. Пункт 2.12 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«2.12. Концепції та технічні завдання впровадження та модернізації
автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії на оптовому
ринку електричної енергії України мають бути погоджені з суб'єктом
господарської діяльності, який здійснює оптове постачання електричної
енергії, у межах компетенції Головного оператора комерційного обліку
оптового ринку електричної енергії України.».

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

К. Сушко

Питання № 12

16.02.2017

Обґрунтування до питання Про розгляд проекту постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, про затвердження змін до Порядку формування
інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної
енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року № 1627

З метою імплементації Директиви 2006/32/ЄС Європейського Парламенту і
Ради 2006/32/ЄС Європейського Парламенту і Ради про ефективність кінцевого
використання енергії та енергетичні послуги, а також про скасування Директиви
Ради 93/76/ЄЕС Верховною Радою України прийнято Закон України «Про
особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії,
природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води,
централізованого питного водопостачання та водовідведення» (далі – Закон
України). Положеннями Закону України, зокрема споживачам надано право
доступу до інформації щодо інвестиційних програм ліцензіатів у сфері
електроенергетики.
Так, відповідно до частини другої статті 6 Закону України, порядок
оприлюднення та відкритого обговорення інвестиційних програм встановлюється
державними органами, що визначають порядок розроблення, погодження та
затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання.
У зв’язку із вищезазначеним, Департаментом було розроблено проект
Постанови НКРЕКП про затвердження змін до Порядку формування
інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії,
затвердженого постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року № 1627.
Основною метою розроблення Проекту постанови є забезпечення
прозорості та публічності процесу формування інвестиційних програм ліцензіатів
з передачі та постачання електричної енергії, а також вирішення питання
відсутності унормованого дієвого механізму щодо участі громадськості у процесі
формування інвестиційних програм суб’єктів природних монополій.
Зважаючи на вищевикладене, Департамент пропонує прийняти наступне
рішення:
- схвалити проект постанови НКРЕКП про затвердження змін до Порядку
формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання
електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року №
1627;
- оприлюднити проект постанови шляхом розміщення на офіційному вебсайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua в мережі Інтернет з метою одержання зауважень
та пропозицій від усіх зацікавлених сторін.

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

Н.О. Мигловець 60-93

К. Сушко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

АНАЛІЗ
впливу до проекту постанови НКРЕКП "Про затвердження Змін до Порядку
формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної
енергії", що має ознаки регуляторного акту

I.
Визначення проблеми
Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного
регулювання, причини її виникнення
В Україні відсутня належна культура діалогу суб'єктів природних
монополій зі споживачами. Рівень довіри суспільства до влади та суб'єктів
природних монополій є недостатнім, зокрема, існує проблема недостатньої
прозорості та публічності процесу формування інвестиційних програм
ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії (далі – ліцензіати), а
також відсутності унормованого дієвого механізму щодо участі
громадськості у процесі формування інвестиційних програм суб’єктів
природних монополій.
На сьогодні комунікативна система, побудована на основі чинного
регулювання, повноцінно не виконує своїх функцій. Діалог влада - ліцензіати громадськість продовжує мати формальний характер. Процедури та регуляторні
механізми не забезпечують у повній мірі трансформації пропозицій
громадськості у конкретні рішення, у тому числі щодо формування
інвестиційних програм.
З метою імплементації Директиви 2006/32/ЄС Європейського Парламенту і
Ради про ефективність кінцевого використання енергії та енергетичні послуги
Верховною Радою України прийнято Закон України «Про особливості доступу
до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу,
теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого
питного водопостачання та водовідведення» (далі – Закон України).
Положеннями Закону України, зокрема споживачам надано право доступу до
інформації щодо інвестиційних програм ліцензіатів у сфері електроенергетики.
Публічність процесу формування ліцензіатами інвестиційних програм з
передачі та постачання електричної енергії є одним із ефективних інструментів
впливу громадськості на цей процес:
по-перше, для поліпшення якості надання послуг ліцензіатами
(громадськість має можливість оцінити необхідність, цінові та інші показники
тих чи інших заходів, виконання яких передбачається проектами інвестиційних
програм, ініціювати включення до складу заходів інвестиційної програми
об’єктів, які на обґрунтовану думку громадськості необхідно виконати у
прогнозному періоді);
по-друге, підвищення ефективності процесу формування інвестиційної
програми (громадськість разом з органами державної влади забезпечує
знаходження компромісу, що узгоджує різні групи інтересів у процесі
формування інвестиційних програм).
Так, відповідно до частини другої статті 6 Закону України, порядок
оприлюднення
та
відкритого
обговорення
інвестиційних
програм
встановлюється державними органами, що визначають порядок розроблення,
погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання.
Запропонований порядок оприлюднення та відкритого обговорення
інвестиційних програм ліцензіатів забезпечує такі комунікативні механізми:
доступ громадськості до проектів інвестиційних програм ліцензіатів;
громадський контроль над формуванням інвестиційних програм, який є
дієвим і незалежним механізмом у боротьбі з корупцією і непрофесійністю;
діалог між органами державної влади, ліцензіатами та громадськістю;

безпосередню участь представників громадськості при розгляді пропозицій
стосовно проектів інвестиційних програм та у прийнятті відповідних рішень.
Запропонований механізм реалізовуватиметься за допомогою спеціальної
інфраструктури:
необхідного ресурсу, за допомогою якого реалізується можливість
оприлюднення проектів інвестиційних програм ліцензіатів, результатів розгляду
пропозицій та зауважень, що надійшли до оприлюднених проектів
інвестиційних програм (web-сайт ліцензіата, засоби масової інформації тощо);
спеціальних тимчасових комісій, що утворюються ліцензіатом для
опрацювання пропозицій та зауважень, які надійшли у період проведення
відкритих слухань.
Система взаємовідносин влада-ліцензіати-громадськість підтримується:
активністю самої громадськості;
публічністю процесу формування інвестиційних програм, що надає
можливість ефективно контролювати його як з боку органів влади, так і з боку
громадянського суспільства.
На сьогодні формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та
постачання електричної енергії здійснюється відповідно до Порядку
формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання
електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13.12.2012 №1627
(далі – Порядок), положеннями якого не визначений, зокрема механізм
оприлюднення та відкритого обговорення інвестиційних програм ліцензіатів.
У зв’язку із зазначеним вище, НКРЕКП розроблено проект постанови «Про
затвердження змін до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з
передачі та постачання електричної енергії».
Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи)

Так

Громадяни

запровадження дієвого механізму впливу
громадськості
на
процес
формування
інвестиційних програм, підвищення прозорості
процесу, підвищення якості надання послуг
ліцензіатами з передачі та постачання е/е

Держава

зменшення напруги у суспільстві

Суб’єкти господарювання

підвищення якості підготовки інвестиційних
програм, що позитивно впливатиме на
ефективність їх реалізації

Ні

Дія регуляторного акта матиме вплив на дві зацікавлені групи: суб’єкти
природних монополій та споживачі (абоненти) ліцензіатів.
Кількість суб’єктів природних монополій: 35;
Кількість споживачів (абонентів) ліцензіатів: 16 470 000 осіб.
II.
Цілі державного регулювання
Проект постанови розроблено з метою забезпечення участі громадян у
процесі формування інвестиційних програм, забезпечення прозорості та
публічності процесу.
Разом із тим, запровадження запропонованого механізму дозволить:
подолати формальність діалогу влада - ліцензіати - громадськість,
забезпечити реальний вплив громадськості на процес формування
інвестиційних програм;
3

перетворити громадський контроль на дієздатний інструмент для
підвищення ефективності процесу формування інвестиційних програм,
поліпшення якості надання послуг ліцензіатами, знаходження компромісу, що
узгоджує різні групи інтересів у процесі формування інвестиційних програм.
III.

Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
регулювання

Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.
Збереження чинного
регулювання

Передбачає оприлюднення на офіційних веб-сайтах ліцензіатів в
мережі Інтернет схвалених НКРЕКП інвестиційних програм. Не
передбачено дієвого механізму впливу на процес формування
інвестиційних програм громадськості.

Альтернатива 2.
Прийняття нового
регуляторного акта
щодо вирішення
проблеми
Альтернатива 3.
Внесення змін у
Порядок формування
інвестиційних програм

Передбачає проведення відкритого обговорення щодо
формування інвестиційних програм та оприлюднення на
офіційних веб-сайтах ліцензіатів в мережі Інтернет проектів
інвестиційних програм.
Передбачає
чітку
процедуру
оприлюднення
проектів
інвестиційних програм, проведення їх відкритого обговорення та
дієвий механізм трансформації пропозицій громадськості у
реальні рішення.

1) Оцінка впливу на сферу інтересів держави:
Вид альтернативи
Альтернатива 1.
Збереження чинного
регулювання
Альтернатива 2.
Прийняття нового
регуляторного акта
щодо вирішення
проблеми

Вигоди
Відсутні

Витрати
Відсутні

 впровадження контролю за процесом
формування інвестиційних програм з
боку громадськості;
 збільшення довіри до влади, що
пов’язано з відкритістю та доступом
громадськості до публічної інформації;
 можливість застосування законних форм
впливу громадськості
на
процес
формування інвестиційних програм, що
пов’язано із запровадженням дієвого
механізму, що сприятиме зменшенню
напруги у суспільстві.

Дублюванням
окремих норм
законодавства, що
призводить до
недотримання
принципу
дерегуляції та
оптимізації.

Альтернатива 3.
Внесення змін у
Порядок формування
інвестиційних програм

 збільшення довіри до влади, що
пов’язано з відкритістю та доступом
громадськості до публічної інформації;
 можливість застосування законних форм
впливу громадськості
на
процес
формування інвестиційних програм, що
пов’язано із запровадженням дієвого
механізму, що сприятиме зменшенню
напруги
у
суспільстві.
Дозволяє
вирішити проблему самим ефективним
шляхом.

Впровадження
Альтернативи 3
потребує у
грошовому вимірі
менших витрат ніж
за Альтернативою
2.
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2)Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:
Вид альтернативи
Альтернатива 1.
Збереження
чинного
регулювання

Вигоди
Відсутні

Альтернатива 2.
Прийняття нового
регуляторного акта
щодо
вирішення
проблеми





Альтернатива 3.
Внесення змін у
Порядок
формування
інвестиційних
програм





Витрати
Відсутність
прозорості
та
публічності процесу
формування
інвестиційних
програм.
Формальність діалогу
влада - ліцензіати громадськість.
забезпечить вплив громадськості на Відсутні
процес
формування
інвестиційних
програм;
реалізація права громадян на участь у
прийнятті важливих рішень;
підвищення рівня захищеності інтересів
громадян.
забезпечить вплив громадськості на Відсутні
процес
формування
інвестиційних
програм;
реалізація права громадян на участь у
прийнятті важливих рішень;
підвищення рівня захищеності інтересів
громадян.

3) Оцінка впливу на інтереси суб’єктів господарювання:
Вид
альтернативи
Альтернатива 1.
Збереження
чинного
регулювання
Альтернатива 2.
Прийняття
нового
регуляторного
акта
щодо
вирішення
проблеми

Витрати
Додаткових витрат немає

Витрати,
пов’язані
із
вивченням
нормативного
документа, оприлюдненням
інформації за допомогою
відповідних ресурсів, збором
зауважень та пропозицій
зацікавлених
сторін
до
оприлюднених документів,
утворенням комісії, щодо їх
розгляду,
розглядом
та
публікацією
результатів
роботи комісії за допомогою
відповідних ресурсів.

Вигоди
Відсутні

 Поліпшення якості інвестиційних
програм, завдяки узгодженню
інтересів громадськості, вибору
найефективнішого варіанту;
 збільшення довіри громадськості
до суб’єктів природних монополій,
що
пов’язано
із
доступом
громадськості інформації щодо
інвестиційних програм ліцензіатів,
відкритістю процесу формування
інвестиційних програм, дієвим
механізмом впливу громадськості
на цей процес.
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Альтернатива 3.
Внесення змін у
Порядок
формування
інвестиційних
програм

IV.

Витрати,
пов’язані
із
вивченням
змін
до
нормативного
документа,
оприлюдненням інформації
за допомогою відповідних
ресурсів, збором зауважень та
пропозицій
зацікавлених
сторін до оприлюднених
документів,
утворенням
комісії, щодо їх розгляду,
розглядом та публікацією
результатів роботи комісії за
допомогою
відповідних
ресурсів менші ніж при
Альтернатива 2.

 Поліпшення якості інвестиційних
програм, завдяки узгодженню
інтересів громадськості, вибору
найефективнішого варіанту;
 збільшення довіри громадськості
до суб’єктів природних монополій,
що
пов’язано
із
доступом
громадськості
до
публічної
інформації, відкритістю процесу
формування
інвестиційних
програм,
дієвим
механізмом
впливу громадськості на цей
процес;
 потребує витрат менших за
витрати по Альтернативі 2;
 відсутність дублювання у чинному
законодавстві
нормативно
правових актів.

Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення
цілей

Рейтинг результативності
(досягнення цілей під час
вирішення проблеми)
Альтернатива 1.
Збереження чинного
регулювання

Альтернатива 2.
Прийняття нового
регуляторного акту щодо
вирішення проблеми
Обрана альтернатива 3.
Внесення змін у Порядок
формування інвестиційних
програм
Рейтинг
результативності
Альтернатива 1.
Збереження чинного
регулювання

Бал
Коментарі щодо присвоєння
результативності
відповідного бала
(за чотирибальною
системою оцінки)
Недостатня
прозорість
процесу
2
формування інвестиційних програм
ліцензіатів,
існуючі
регуляторні
процедури не передбачають дієвого
механізму трансформації пропозицій
та
зауважень
громадськості
у
конкретні рішення щодо формування
інвестиційних програм.
Менш ефективний спосіб ніж обрана
3
альтернатива, зважаючи на більші
витрати
ресурсів
на
його
запровадження, а також у зв’язку із
дублюванням
окремих
норм
законодавства при його обранні.
Дозволяє вирішити проблему самим
4
ефективним шляхом. Потребує
витрат менших за витрати по
Альтернативі 2.

Вигоди
(підсумок)
Відсутні

Витрати
(підсумок)
Відсутні

Обґрунтування відповідного
місця альтернативи у рейтингу
Не вирішує проблему недостатньої
прозорості процесу формування
інвестиційних програм та
відсутності дієвого механізму
трансформації пропозицій
громадськості у реальні рішення
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Альтернатива 2.
Прийняття нового
регуляторного акту
щодо вирішення
проблеми
Обрана
альтернатива 3.
Внесення змін в
існуючий
регуляторний акт

Рейтинг

Альтернатива 1.
Збереження чинного
регулювання
Альтернатива 2.
Прийняття нового
регуляторного акту
щодо вирішення
проблеми

Відповідає
завданням, що
поставлені для
вирішення
існуючої
проблеми
Відповідає
завданням, що
поставлені для
вирішення
існуючої
проблеми

Найбільш
витратний

Потребує
витрат
менших за
витрати по
Альтернативі
2

Менш ефективний спосіб ніж
обрана альтернатива, зважаючи на
більші витрати ресурсів на його
запровадження, а також у зв’язку
із дублюванням окремих норм
законодавства при його обранні
Дозволяє вирішити проблему
самим ефективним шляхом.
Потребує витрат менших за
витрати по Альтернативі 2

Аргументи щодо переваги обраної
альтернативи / причини відмови від
альтернативи

Не вирішує проблему.

Оцінка ризику
зовнішніх
чинників на дію
запропонованого
регуляторного
акта
Відсутній

Відповідає завданням, що поставлені для
вирішення існуючої проблеми, але, у Відсутній
зв’язку
із
можливістю
досягнення
поставлених цілей шляхом внесення змін в
існуючий
Порядок
формування
інвестиційних програм, буде менш
ефективним, виходячи із більших витрат
ресурсів на його запровадження. Разом із
цим, даний спосіб вирішення проблеми
призведе до дублювання окремих норм
законодавства.
Обрана альтернатива Дозволяє вирішити проблему самим Відсутній
ефективним шляхом. Потребує витрат
3.
Внесення змін у
менших за витрати по Альтернативі 2.
Порядок формування
інвестиційних програм

Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної
проблеми
Для вирішення проблеми недостатньої прозорості та публічності процесу
формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання
електричної енергії, а також відсутності унормованого дієвого механізму щодо
участі громадськості у процесі формування інвестиційних програм суб’єктів
природних монополій пропонується прийняти проект постанови НКРЕКП «Про
затвердження Змін до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з
передачі та постачання електричної енергії».
Запропонована проектом постанови процедура передбачає розгляд проектів
інвестиційних програм на відкритому обговоренні до винесення питання на
засідання НКРЕКП про їх схвалення.
V.
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Відкрите обговорення має проводитись на засадах гласності, відкритості,
добровільності та свободи висловлювань.
Для проведення відкритого обговорення
ліцензіат зобов’язаний
забезпечити:
1) оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет
проекту інвестиційної програми;
2) оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет
повідомлення про дату початку відкритого обговорення та кінцевий термін для
прийняття пропозицій і зауважень з питань, винесених на відкрите обговорення,
наданих заінтересованими особами;
3) повідомлення органів місцевого самоврядування про дату початку
відкритого обговорення;
4) реєстрацію, розгляд, узагальнення та оприлюднення пропозицій і
зауважень органів місцевого самоврядування, споживачів, громадськості,
професійних спілок та їх об’єднань та інших інститутів громадянського
суспільства, до проекту інвестиційної програми протягом визначного строку;
5) узгодження спірних питань;
6) оприлюднення результатів розгляду наданих пропозицій і зауважень та
інформації щодо узгодження спірних питань не менше ніж за тридцять
календарних днів до дати розгляду на засіданні НКРЕКП питання про схвалення
інвестиційної програми з наданням НКРЕКП відповідної інформації листом.
Для опрацювання пропозицій та зауважень, які надійшли у період
проведення відкритого обговорення, ліцензіатом утворюється комісія, до складу
якої входять уповноважені представники: ліцензіата, органу місцевого
самоврядування та громадськості. Головою комісії є посадова особа ліцензіата.
Передбачається, що кількість представників громадськості має становити не
менше 30 відсотків та не більше 70 відсотків загальної чисельності комісії.
При цьому засідання комісії вважається правомочним, якщо у ньому
візьмуть участь не менше двох третин її членів.
Запропонований механізм передбачає, що результати розгляду пропозицій і
зауважень комісії мають бути оформлені протоколом та оприлюднені
ліцензіатом на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет протягом
чотирнадцяти календарних днів з дня закінчення відкритих слухань.
VI. Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Термін дії акта не обмежений та може бути змінений у разі внесення
відповідних змін до законодавства
VII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Після набрання постановою НКРЕКП «Про затвердження змін до Порядку
формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання
електричної енергії» чинності, її результативність визначатиметься такими
показниками:
1) Розміром надходжень до Державного бюджету України – надходження до
Державного бюджету України, у зв’язку з прийняттям регуляторного акта не
передбачаються;
2) кількістю суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія
регуляторного акта – станом на 01.05.2016 це 35 суб’єктів природних
монополій;
8

3) рівнем поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень
акта.
Відповідно до частини другої статті 15 Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» проект постанови НКРЕКП «Про затвердження змін до
Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та
постачання електричної енергії», що має ознаки регуляторного акту, аналіз
впливу, порівняльна таблиця та повідомлення про оприлюднення розміщено на
офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет http://nerc.gov.ua.
НКРЕКП у межах компетенції надає необхідні роз’яснення щодо норм
проекту регуляторного акта і надаватиме роз’яснення щодо застосування акта,
який буде опубліковано в засобах масової інформації після його прийняття.
ІX. Очікуванні результати прийняття регуляторного акта
Результатом прийняття проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження
Змін до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та
постачання електричної енергії» є забезпечення участі громадян у процесі
формування інвестиційних програм, забезпечення прозорості та публічності
процесу, що дозволить перетворити громадський контроль на дієздатний
інструмент для підвищення ефективності процесу формування інвестиційних
програм, поліпшення якості надання послуг ліцензіатами, знаходження
компромісу, що узгоджує різні групи інтересів у процесі формування
інвестиційних програм.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк
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Порівняльна таблиця змін
до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії
Чинна редакція

Запропонована редакція
Розділ І Порядку після пункту 1.4 доповнено новими
пунктами 1.5 – 1.11 такого змісту:

1.5. Рішення про схвалення інвестиційної програми
1.5. Розгляду питання про схвалення
або внесення змін до неї приймається НКРЕКП на її програми передує її відкрите обговорення.
засіданні у формі відкритого слухання шляхом всебічного
та повного з'ясування позицій усіх учасників відкритого
засідання після розгляду та опрацювання НКРЕКП
інвестиційної програми або запропонованих змін та
наданих матеріалів згідно з вимогами цього Порядку.
Під час розгляду питання про схвалення інвестиційної
програми або внесення змін до неї на відкрите засідання
НКРЕКП запрошуються представники ліцензіата та
центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику в електроенергетичному комплексі.
НКРЕКП не пізніше ніж на п'ятий робочий день з дня
прийняття
рішення
відправляє
ліцензіату
та
територіальному підрозділу НКРЕКП у відповідному
регіоні копію рішення НКРЕКП про схвалення
інвестиційної програми або внесення змін до неї.
Пункти 1.6-1.12 відсутні

інвестиційної

1.6. Відкрите обговорення проводиться на засадах
гласності, відкритості, добровільності та свободи висловлювань.
1.7. Строк проведення відкритого обговорення складає не
менше 30 календарних днів.
1.8. Обов’язок щодо організації та проведення відкритого
обговорення покладається на ліцензіатів.
1.9. Ліцензіати
з
метою
проведення
відкритого
обговорення зобов’язані забезпечити:
1) розміщення в засобах масової інформації за місцем
виконання інвестиційної програми та на своїх офіційних веб-

сайтах у мережі Інтернет (за наявності) та/або на інформаційних
стендах проекту інвестиційної програми та інформації про
порядок надання до нього пропозицій, повідомлення про дату
початку відкритого обговорення та кінцевий термін для
прийняття пропозицій і зауважень з питань, винесених на
відкрите обговорення, наданих заінтересованими особами;
2) повідомлення органів місцевого самоврядування про
дату початку відкритого обговорення не пізніше ніж за тиждень
до цієї дати;
3) реєстрацію, розгляд, узагальнення та оприлюднення
пропозицій і зауважень органів місцевого самоврядування,
споживачів, громадськості, професійних спілок та їх об’єднань
та інших інститутів громадянського суспільства до проекту
інвестиційної програми протягом визначеного строку;
4) узгодження спірних питань;
5) розміщення на своїх офіційних веб-сайтах у мережі
Інтернет результатів розгляду наданих пропозицій і зауважень та
інформації щодо узгодження спірних питань не менше ніж за 30
календарних днів до дати розгляду на засіданні НКРЕКП
питання про схвалення інвестиційної програми з наданням
НКРЕКП відповідної інформації листом.
1.10. Пропозиції і зауваження до оприлюднених
документів мають бути обґрунтовані та надаватися у визначений
строк, що складає не менше 30 календарних днів з дати початку
відкритого обговорення.
Пропозиції, надані після визначеного строку, не
розглядаються.
1.11. Для опрацювання пропозицій та зауважень, які
надійшли у період проведення відкритого обговорення,
ліцензіатом утворюється комісія, до складу якої входять
уповноважені представники ліцензіата та, за умови письмового
звернення до ліцензіата, представники органів місцевого
самоврядування та громадськості.
Кількість представників органів місцевого самоврядування

та громадськості має становити не більше 70 відсотків від
загальної чисельності комісії.
Головою комісії є посадова особа ліцензіата.
Засідання комісії є правомочним, якщо у ньому взяли
участь не менше двох третин її членів.
Результати розгляду пропозицій і зауважень комісії
оформлюються протоколом та оприлюднюються ліцензіатом на
своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет протягом
чотирнадцяти календарних днів з дня закінчення відкритого
обговорення.».
У зв’язку з цим пункт 1.5 вважати пунктом 1.12.
1.12. Рішення про схвалення інвестиційної програми або
внесення змін до неї приймається НКРЕКП на її засіданні у
формі відкритого слухання шляхом всебічного та повного
з'ясування позицій усіх учасників відкритого засідання після
розгляду та опрацювання НКРЕКП інвестиційної програми або
запропонованих змін та наданих матеріалів згідно з вимогами
цього Порядку.
Під час розгляду питання про схвалення інвестиційної
програми або внесення змін до неї на відкрите засідання
НКРЕКП
запрошуються
представники
ліцензіата
та
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику в електроенергетичному комплексі.
НКРЕКП не пізніше ніж на п'ятий робочий день з дня
прийняття рішення відправляє ліцензіату та територіальному
підрозділу НКРЕКП у відповідному регіоні копію рішення
НКРЕКП про схвалення інвестиційної програми або внесення
змін до неї.
2.12. Концепції, технічні завдання та робочі проекти
2.12. Концепції та технічні завдання впровадження та
впровадження та розвитку автоматизованих систем модернізації автоматизованих систем комерційного обліку
комерційного обліку електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії

електричної енергії України мають бути погоджені з
суб'єктом господарської діяльності, який здійснює оптове
постачання електричної енергії, в межах компетенції
Головного оператора комерційного обліку оптового ринку
електричної енергії України.

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

України мають бути погоджені з суб'єктом господарської
діяльності, який здійснює оптове постачання електричної енергії,
в межах компетенції Головного оператора комерційного обліку
оптового ринку електричної енергії України.

К. Сушко

