Протокол наради від 08 травня 2018 року
«Відкрите обговорення проекту кошторису НКРЕКП на 2019 рік»
ПРИСУТНІ:
представники
НКРЕКП

Вовк Д.В.

Голова НКРЕКП

Христюк С.В.

керівник апарату

Кулакова Н.В.

заступник
начальника
управління з фінансовоекономічних
питань,
бухгалтерського обліку
та звітності – начальник
відділу бухгалтерського
обліку та звітності

Процун О.В.

заступник
начальника
управління з фінансовоекономічних
питань,
бухгалтерського обліку
та звітності – начальник
фінансово-економічного
відділу

Кожевников А.Ю.

голова профспілкового
комітету НКРЕКП

Попович В.І.

начальник управління
інноваційних технологій

Терещенко С.І.

директор юридичного
департаменту

Ніколайчук В.В.

начальник управління
державним майном

Заявок від фізичних та юридичних осіб на реєстрацію для прийняття
участі у відкритому обговоренні проекту кошторису НКРЕКП на 2019 рік не
надходило.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Відкрите обговорення проекту кошторису НКРЕКП на 2019 рік.
СЛУХАЛИ:
Христюк С.В. – керівник апарату, зазначив, що відповідно до
статті 11 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та з метою
проведення відкритого обговорення проекту кошторису Регулятором
розроблено та 23 квітня 2018 року оприлюднено на офіційному сайті
оголошення щодо відкритого обговорення проекту кошторису НКРЕКП на
2019 рік.
Процун О.В. – начальник управління з фінансово-економічних питань,
бухгалтерського обліку та звітності представила проект кошторису НКРЕКП
на 2019 рік у розмірі 450772,2 тис. грн за доходами і видатками спеціального
фонду державного бюджету за бюджетною програмою 6341010 «Керівництво
та управління у сферах регулювання енергетики та комунальних послуг» та
надала інформацію, що розрахунки видатків здійснено на підставі
прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2018
і 2020 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
31 травня 2017 року № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і
соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників
економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2020 роки». Так, при
розрахунках видатків споживання застосовано індекс споживчих цін у
середньому до попереднього року – 110,9 відсотків.
Фонд оплати праці розраховано на підставі статті 12 Закону України
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг», постанови НКРЕКП від 28 квітня
2017 року № 618 «Про оплату праці в НКРЕКП» з урахуванням вимог
частини 5 і 9 розділу II Прикінцевих та перехідних положень Закону України
від 06 грудня 2016 № 1774 «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів».
Планування видатків розвитку
здійснено з урахуванням вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2001 року № 332 «Про
граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання
та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а
також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного
бюджету».
Видатки розвитку передбачені для придбання персональних
комп’ютерів, серверного обладнання з метою розвитку інформаційних
можливостей локальної мережі, забезпечення безперебійної роботи
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електронних
сервісів,
заміна орендованої
техніки,
а
здійснення капітального ремонту адміністративного приміщення.

також

Вовк Д.В. – Голова НКРЕКП запропонував підтримати проект
кошторису на 2019 рік за доходами та видатками у розмірі 450772,2 тис. грн
та направити його на погодження до Комітету Верховної Ради України з
питань бюджету.

За результатами обговорення
ВИРІШИЛИ:
1. Схвалити Проект кошторису НКРЕКП на 2019 рік.
2. Направити Проект кошторису НКРЕКП на 2019 рік на погодження
до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Голова НКРЕКП

Д. В. Вовк

Керівник апарату

С. В. Христюк

Заступник начальника управління з
фінансово-економічних питань,
бухгалтерського обліку та звітності –
начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності

Н. В. Кулакова

