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ОБҐРУНТУВАННЯ 

до рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП  

від 01 березня 2022 року № 335» 

 

Частиною першою статті 1 Закону України «Про Національну комісію, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг» (далі – Закон) визначено, що Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг  

(далі – НКРЕКП, Регулятор), є постійно діючим центральним органом 

виконавчої влади зі спеціальним статусом, який утворюється Кабінетом 

Міністрів України. 

Відповідно до статті 11 Закону фінансування Регулятора, його 

центрального апарату і територіальних органів здійснюється за рахунок 

надходження до спеціального фонду Державного бюджету України внесків на 

регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять 

діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг.  

Пунктом 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на 

регулювання, затвердженим постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491 

зазначено, що внески на регулювання сплачуються платниками до спеціального 

фонду Державного бюджету України щоквартально, протягом перших 30 днів 

кварталу, наступного за звітним, та є джерелом фінансування Регулятора. 

Платники внеску подають до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях 

звіт за формою № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на 

регулювання» (далі – форма № 20). 

У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, НКРЕКП прийняла 

постанову НКРЕКП від 01.03.2022 № 335 «Про врегулювання деяких питань на 

строк запровадження (введення) воєнного стану в Україні», пунктом 3 якої було 

подовжено терміни подання до НКРЕКП звітності, зокрема форми № 20. Так, 

звітність за відповідні звітні періоди має бути подана протягом трьох місяців 

після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни в Україні. 

При цьому, НКРЕКП в період дії воєнного стану здійснює державне 

регулювання, моніторинг та виконує інші завдання відповідно до вимог 

законодавства.  

Ключовим джерелом інформації щодо доходної частини кошторису 

НКРЕКП є дані з форми № 20.  

З метою виконання Регулятором своїх функцій та повноважень, а також 

враховуючи, що єдиним джерелом фінансування НКРЕКП є внески на 

регулювання, Департаментом ліцензійного контролю підготовлено проєкт 

постанови «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 01 березня 2022 року 
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№ 335», яким передбачено подання платниками внеску на регулювання форми 

№ 20. 

З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує 

прийняти постанову HKPEKП «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП  

від 01 березня 2022 року № 335». 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю                Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

 

ПОСТАНОВА  
 

 

___________________                                                       № _______________ 

Київ 

 

Про внесення зміни до постанови 

НКРЕКП від 01 березня 2022 року 

№ 335 

 

   

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та Порядку 

розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 06 квітня 2017 року № 491, Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг,  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

 

1. Підпункт 14 пункту 3 постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

від 01 березня 2022 року № 335 «Про врегулювання деяких питань на строк 

запровадження (введення) воєнного стану в Україні» виключити. 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

 

Голова НКРЕКП                     К. Ущаповський 


