Проект Закону України
«Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
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Про НКРЕКП
НКРЕКП є органом державного регулювання діяльності суб'єктів природних
монополій та суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на ринках:

Електроенергії
Кількість
ліцензіатів
Об’єм ринку,
млрд грн

Нафти та
природного газу

Теплової енергії

352

94

126

233
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Побутових
відходів

949

Водопостачання
та
водовідведення
149

22

10

n/a

n/a
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Ключові функції та повноваження

Ліцензування
та контроль
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Встановлення
цін (тарифів)
для природних
монополій та
суб’єктів
суміжних
ринків

Регулювання
платіжнорозрахункових
операцій

Балансування
інтересів
держави
суб'єктів
господарювання
та споживачів

Захист прав
споживачів на
регулюємих
ринках
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Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
1

Утворення Президентом України у 2014 році об’єднаного регулятора у сферах
енергетики та комунальних послуг

2

Законодавче врегулювання порядку створення та ліквідації національного
регулятора у сфері енергетики, його повноважень, посилення його незалежності
та професійності є необхідним відповідно до Третього енергетичного пакету ЄС

3

Забезпечення здійснення Україною стратегічних та інституційних реформ
відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС та в
рамках виконання програми бюджетної підтримки зі сторони Світового банку

4

Посилення
політичної,
функціональної
та
фінансової
незалежності
національного регулятора, що в свою чергу забезпечить ефективне регулювання
енергетичного та комунального ринків
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Хід роботи над законопроектом
НКРЕКП разом з МЕВ розроблено законопроект про регулятора у
сферах енергетики і комунальних послуг та подано до КМУ

10 березня 2015

КМУ подав проект ЗУ «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг»
(за № 2966) у Верховну Раду України

28 травня 2015

В ході розгляду ВРУ, документ було направлено на доопрацювання

18 червня 2015

Доопрацьована версія внесена до парламенту

15 липня 2015

За рекомендацією профільного комітету, створена Стратегічна
дорадча
група
при
підтримці
Міжнародного
фонду
«Відродження» за участю українських, іноземних фахівців та
представників ВРУ, Секретаріату Енергетичного Співтовариства та
Групи підтримки України Європейської Комісії
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З вересня по цей
час
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Основні положення законопроекту 2966
1

Функціональна незалежність НКРЕКП:
- заборона будь-якої форми втручання у роботу НКРЕКП з боку як
державних органів та посадових осіб, так і з боку бізнесових інтересів
- заборони на погодження рішень Комісії органами державної влади, а самі
рішення можуть бути оскаржені виключно у судовому порядку
- заборона для колишніх членів Комісії протягом двох років займати
посади або мати договірні відносини із будь-якою компанією, що підлягає
регулюванню
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Основні положення законопроекту 2966
2

Фінансова незалежність та формування бюджету НКРЕКП:
- фінансування діяльності Комісії за рахунок надходжень до спеціального
фонду державного бюджету внесків на регулювання від ліцензіатів
- кошторис формується і затверджується
урахуванням пропозицій Бюджетної ради

Комісією

самостійно

з

- Бюджетна рада – спеціальний тимчасовий орган, який складається із 6
осіб – по 2 представника від Президента, Верховної Ради та Кабінету
Міністрів
- вимога щорічного аудиту регулятора, який має бути проведений
незалежною компанією
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Основні положення законопроекту 2966
3

Діяльність НКРЕКП:
- узагальнення та уточнення завдань і функцій, а також покладення нових
повноважень щодо моніторингу та контролю ринків, та врегулювання
спорів

- прозорість та відкритість шляхом:
• проведення відкритих засідань;
• проведення щорічного аудиту діяльності Комісії незалежною
компанією
• інформування громадськості про результати своєї роботи;
• проведення громадських обговорень;
• оприлюднення інформації про свою діяльність
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Відповідність та оцінка третіх сторін
1

Законопроект
повністю
враховує
положення
Директиви
Європейського Парламенту та Ради 2009/72/ЄС від 13 липня 2009
року про спільні правила внутрішнього ринку електроенергії

2

Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/73/ЄС від 13
липня 2009 року про спільні правила внутрішнього ринку
природного газу

3

Підтриманий Секретаріатом Енергетичного Співтовариства
Світовим Банком
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та
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Пропозиції щодо рішень НРР

1

Підтримати проект Закону України 2966 «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

2

Рекомендувати Верховній Раді невідкладно розглянути відповідний
законопроект
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