
              

 

Обґрунтування 

до питання про затвердження Плану діяльності Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік 

 

Правовий статус Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг, її завдання, функції, повноваження 

та порядок їх здійснення визначає Закон України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»     

(далі – Закон про НКРЕКП).  

Регулятор приймає, зокрема рішення, що містять ознаки регуляторних 

актів. Порядок підготовки рішень, що містять ознаки регуляторних актів, 

встановлений статтею 15 Закону про НКРЕКП. 

Водночас положеннями статті 6 Закону про НКРЕКП визначено, що 

Регулятор розробляє та подає до Кабінету Міністрів України проєкти актів 

Кабінету Міністрів України з питань, що належать до його компетенції, 

узагальнює та аналізує інформацію про їх виконання, вносить пропозиції щодо 

їх удосконалення. 

При цьому проєкти актів Кабінету Міністрів України є регуляторними 

актами. 

Крім того, Регулятор розробляє проєкти законів, які також  є 

регуляторними актами. 

Відповідно до положень статті 4 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) одним із 

основних принципів державної регуляторної політики є принцип 

передбачуваності.  

 Забезпечення здійснення державної регуляторної політики згідно з 

положеннями статті 5 Закону включає зокрема планування діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів, яке здійснюється відповідно до статті 7 

Закону. 

З огляду на зазначене, з метою реалізації статті 7 Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 

Юридичний департамент пропонує затвердити План діяльності Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік.  

 

Директор  

Юридичного департаменту              С. Терещенко 



  

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

 

Про затвердження Плану діяльності 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, з 

підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2023 рік 
 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити План діяльності Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2023 рік, що додається. 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її 

оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                                   К. Ущаповський 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних 

послуг  

______________ № __________ 

 

План діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики  

та комунальних послуг, з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік 

№ 

з/п 

Назва регуляторного акта Обґрунтування необхідності 

прийняття регуляторного акта 

Структурний підрозділ, 

відповідальний за розробку 

регуляторного акта 

  

Термін 

виконання 

1 Проєкт Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів 

України щодо удосконалення 

процедури державного нагляду 

(контролю) за регулюванням 

господарської діяльності у сферах 

енергетики та комунальних 

послуг» 

Метою прийняття законопроєкту є 

удосконалення процедури 

державного нагляду (контролю) за 

господарською діяльністю 

суб’єктів господарювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

шляхом законодавчого 

врегулювання питань, пов’язаних із 

здійсненням державного нагляду 

(контролю) за технічним станом та 

експлуатацією енергетичного 

обладнання і мереж  

Департамент із регулювання 

відносин у сферах 

теплопостачання та забезпечення 

енергетичної ефективності в 

галузях енергетики та 

комунальних послуг 

І квартал 

2023 року 

 

Директор 

Юридичного департаменту                               С. Терещенко 


