Обґрунтування до рішення НКРЕКП
прийняття постанови НКРЕКП «Про перерахування коштів»
09.11.2017 прийнято Закон України № 2191-VIII «Про внесення змін до
Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік» (далі – Закон №
2191-VIII), яким запроваджується фінансування нової бюджетної програми
«Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на
погашення заборгованості за електричну енергію підприємств водопостачання»
в обсязі 1,8 млрд грн.
З метою реалізації положень Закону № 2191-VIII постановою Кабінету
Міністрів України від 06.12.2017 № 971 затверджено «Порядок та умови
надання у 2017 році субвенції з державного бюджету обласному бюджету
Донецької області на погашення заборгованості за електричну енергію
підприємств водопостачання» )(далі – постанова КМУ від 06.12.2017 № 971).
Пунктом 10 постанови КМУ від 06.12.2017 № 971 передбачено, що
порядок розподілу коштів, які надходять під час проведення розрахунків за
спожиту електричну енергію, установлюється НКРЕКП відповідно до Закону
України «Про електроенергетику».
У зв’язку із зазначеним, до НКРЕКП надійшли звернення Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 14.11.2017 № 7/10-12294, від 19.12.2017 № 7/10-13931,
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 20.11.2017
№ 02/13-10566, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації від
14.11.2017 № 0.2/15-1106/4-17, ПрАТ «ДТЕК ПЕМ – Енерговугілля» від
13.12.2017 № 204 та ПАТ «Донбасенерго» від 15.12.2017 № 01-17/03134 щодо
питання встановлення алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні
рахунки зі спеціальним режимом використання ДП «Енергоринок» та
енергопостачальних компаній в процесі реалізації бюджетної програми
«Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на
погашення
заборгованості
за
електричну
енергію
підприємств
водопостачання».
Так, у листі Донецької обласної військово-цивільної адміністрації було
зазначено, що фінансування за зазначеною програмою дозволить стабілізувати
вкрай загрозливу ситуацію, яка утворилася навколо одного із значущих для
житлово-комунального господарства України підприємств з надання послуг
водопостачання та водовідведення – комунального підприємства «Компанія
«Вода Донбасу», яке є постачальником послуг водопостачання для споживачів
226 населених пунктів та послуг водовідведення для споживачів 78 міст та
селищ Донецької області.
Таким чином виноситься питання щодо встановлення алгоритму
розподілу коштів, які надходять під час проведення розрахунків з погашення
заборгованості за електричну енергію підприємств водопостачання шляхом
прийняття постанови НКРЕКП «Про перерахування коштів».
Начальник
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Про перерахування коштів
Відповідно до статей 15, 151 Закону України «Про електроенергетику»
та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Закону України
«Про Державний бюджет України на 2017 рік» (зі змінами), ураховуючи листи
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 14 листопада 2017 року № 7/10-12294, від 19 грудня
2017 року № 7/10-13931, Міністерства енергетики та вугільної промисловості
України від 20 листопада 2017 року № 02/13-10566, Донецької обласної
військово-цивільної
адміністрації
від
14
листопада
2017 року
№ 0.2/15-1106/4-17, ПрАТ «ДТЕК ПЕМ – Енерговугілля» від 13 грудня
2017 року № 204, ПАТ «Донбасенерго» від 15 грудня 2017 року № 01-17/03134,
з метою покращення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії
України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, постановляє:
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити алгоритм розподілу коштів, згідно з яким кошти, які
надходять на додатковий поточний рахунок із спеціальним режимом
використання ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» як погашення заборгованості
за електричну енергію, за умови додаткового зазначення у графі призначення
платежу: «статті 36 Закону України «Про Державний бюджет України на
2017 рік» або «субвенція, що надається із загального (спеціального) фонду
державного бюджету відповідно до Порядку та умов, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 р. № 971» уповноважений банк
перераховує відповідно до договору про організацію розрахунків за спожиту
електричну енергію, підписаного всіма учасниками цих розрахунків, у тому
числі постачальником електричної енергії за регульованим тарифом та

ДП «Енергоринок» на додатковий поточний рахунок із спеціальним режимом
використання ДП «Енергоринок».
2. Розпорядник коштів Оптового ринку електричної енергії України
перераховує кошти, які надійшли відповідно до пункту 1 цієї постанови,
відповідно до договору про організацію розрахунків за спожиту електричну
енергію.
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