
 

 

Обґрунтування прийняття постанови НКРЕКП  

«Про затвердження Звіту про результати діяльності 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у 2021 році» 
 

Відповідно до статей 6, 14 та 24 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг» (далі – Закон), Порядку підготовки звіту про діяльність Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 29 червня 2017 року № 826 (із змінами, 

внесеними постановами НКРЕКП від 28.02.2020 № 512 та від 16.12.2020 № 2449) 

(далі – Порядок) Регулятор щороку, до 1 червня року, наступного за звітним, на 

засіданні, що проводиться у формі відкритих слухань, затверджує звіт про 

результати своєї діяльність та подає його до Верховної Ради України.  

На виконання вимог Закону та відповідно до Порядку Управління 

стратегічного розвитку та міжнародної координації разом з Робочою групою, 

утвореною згідно з наказом НКРЕКП від 14.01.2022 № 3-а «Про підготовку Звіту 

про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у 2021 році»,  

підготували проєкт Звіту про результати діяльності НКРЕКП у 2021 році (далі - 

проєкт Звіту). 

У проєкті Звіту представлена інформація щодо здійснення функцій та 

повноважень Регулятора, ключові результати діяльності та огляд функціонування 

в 2021 році енергетичної галузі та сфери комунальних послуг, а також аналіз 

основних змін за рік та ключові заходи, вжиті НКРЕКП щодо реформування 

енергетичних ринків, розвитку комунальної сфери, удосконалення тарифного 

регулювання природних монополій, захисту прав споживачів, здійснення 

Регулятором ліцензування та державного контролю у відповідних сферах тощо.  

Крім того, відповідно до вимог ст. 19 Закону до проєкту Звіту включено 

звіт про виконання річного Плану державного контролю суб’єктів 

господарювання, що провадять діяльність на ринках у сферах енергетики та 

комунальних послуг, у 2021 році, затвердженого постановою НКРЕКП від 

18.11.2020 № 2134 (із змінами). 

Структурними підрозділами НКРЕКП проєкт Звіту погоджено без 

зауважень.  

Відповідно до статті 24 Закону та Порядку Регулятор забезпечує відкритість 

своєї діяльності шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті у формі відкритих 

даних звіту про свою діяльність за попередній рік.  

Водночас, у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 

року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року 

№ 64/2022, який продовжено Указами Президента України від 14 березня 2022 

року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022 та від 17 травня 2022 року 

№341/2022 забороняється доступу до певної інформації, у тому числі щодо 

критичної інфраструктури. 

На підставі вищезазначеного НКРЕКП  прийнято постанову від  26.03.2022 

№ 349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути 



 

віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів 

критичної інфраструктури», відповідно до якої під час дії воєнного стану в 

Україні та до останнього дня місяця, наступного за місяцем припинення або 

скасування воєнного стану передбачається закриття доступу до інформації з 

обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури.  

Враховуючи зазначене, пропонуємо затвердити Звіт про результати 

діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у 2021 році, та оприлюднити його на 

офіційному вебсайті НКРЕКП з першого дня місяця, наступного після 

припинення або скасування воєнного стану. 

 

 

 Начальник Управління стратегічного 

 розвитку та міжнародної координації                                     О. Голембівська 
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Про затвердження Звіту про 

результати діяльності Національної 

комісії, що здійснює державне 

регулювання  у  сферах енергетики 

та комунальних послуг,  у  2021 році 

 

 

 

 

 Відповідно до Закону України «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: 
 

 Затвердити Звіт про результати діяльності Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

у 2021 році, що додається. 

 

 

 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                  К. Ущаповський 
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