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Рекомендації щодо вдосконалення інформації,
що розмішується на сайті НКРЕКП
при оприлюдненні проектів регуляторних
актів та змін до них

Шановний Валерію Володимировичу!
На сьогодні, інформація, яка розміщується на сайті НКРЕКП при оприлюдненні
нового проекту регуляторного акту або проекту змін до діючого регуляторного акту (для
отримання зауважень та пропозицій), розмішується у форматі РЦЕ. До того ж,
порівняльна таблиця змін до діючих норм публікується в одному файлі з іншими
матеріалами (який може становити більше 200 аркушів), і як правило останнім розділом.
Це створює певні незручності при опрацюванні проекту та підчас підготовки до нього
зауважень і пропозиції. По-перше, витрачається більше паперу при роздрукуванні,
оскільки проекти публікуються 14 шрифтом. По-друге, при підготовці зауважень, постає
необхідність переформатування порівняльної таблиці (представленої на сайті НКРЕКП
у форматі РОР) у формат \УогсІ. Таке переформатування є складним, тому у більшості
випадків порівняльна таблиця створюється заново.
У той час, відповідно до «Порядку проведення відкритого обговорення проектів
рішень Національної комісії, іцо здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг», затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866,
зауваження та пропозиції мають бути подані у вигляді порівняльної таблиці в форматі
ЗУогсі.
Враховуючи зазначене, та з огляду на скорочення терміну на опрацювання проектів
регуляторних актів з 30 до 10 діб, Еромадська рада при НКРЕКП просить Регулятора
при розміщенні нового проекту регуляторного акту чи проекту змін до діючого (для
отримання зауважень і пропозицій) публікувати редакцію нового проекту регуляторного
акту та порівняльну таблицю змін до діючого виключно у форматі АУогсІ. Бажано
окремим файлом, на кшталт інформації, що публікується на сайті Верховної Ради
України при розміщенні законопроекту.
Про вжиті заходи щодо зазначених у цьому листі питань просимо інформувати
Еромадську Раду.

З повагою,
Еолова Еромадської Ради
при НКРЕКП
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