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Рекомендації щодо запровадження електронної
звітності ліценціатів НКРЕКП через особистий
кабінет на сайті НКРЕКП та/або із застосуванням
електронного цифрового підпису (ЕЦП) ліцензіата

Шановний Валерію Володимировичу!
Для забезпечення та можливості оцінки ефективності функціонування і розвитку
ринків, рівня забезпечення захисту прав споживачів і замовників, забезпечення
обґрунтованої цінової та тарифної політики, забезпечення належного контролю і заходів
впливу на ліцензіатів, НКРЕКП наділена правом моніторингу. Для чого встановлює
певні форми звітності, які є обов’язковими для ліцензіатів.
На сьогодні, сфера регулювання НКРЕКП охоплює близько 2000 ліцензіатів. При
цьому, в цілому на три сфери регулювання (газ, електроенергія, комунальні послуги)
НКРЕКП затвердила 107 обов’язкових звітів, які із місячною, квартальною і річною
періодичністю ліцензіати мають надавати в НКРЕКП і ТП НКРЕКП. Також ліцензіати
мають надавати в НКРЕКП і ТП НКРЕКП свою офіційну статистичну звітність.
Одночасно із вимогою про звітність в електронному вигляді, порядок звітності
передбачає підтвердження поданих звітів у паперовому вигляді.
Якщо припустити, що в середньому кожен ліцензіат щомісяця подає в НКРЕКП та
ТП НКРЕКП по п’ять звітів, які в середньому мають 2 аркуші, на місяць витрачається
щонайменше 40 000 аркушів паперу А-4 (це 80 пачок по 500 аркушів). До того ж, у
більшості випадків, при наданні паперової звітності, ліцензіати користуються послугами
поштових відділень та сервісів. Таким чином, до зазначеної кількості паперу слід додати
папір на конверти, квитанції, тощо.
Слід враховувати, що паперовий документообіг, крім: додаткового адміністрування на
рівні ліцензіатів і почтових сервісів, вимагає від НКРЕКП та ТП НКРЕКП залучення до
організації звітності допоміжних працівників служб канцелярії та діловодства. В свою
чергу фахові спеціалісти, відповідальні саме за моніторинг і аналіз звітності, витрачають
додатковий час на обробку паперової звітності.
Із впевненістю можна констатувати, що встановлений порядок звітності ліцензіатів у
порівнянні із метою запровадження моніторингу, є НЕ-виправданим і НЕ-ефективним.
Породжує додаткові матеріальні, людські, фінансові витрати. Є не припустимим в
сучасній концепції - «Держава у смартфоні».
В умовах, коли практично всі ліцензіати НКРЕКП мають сертифіковані ключі
Електронних Цифрових Підписів своїх уповноважених осіб (це вимога правил ринків,
на яких вони працюють), у короткий час потрібно повністю відмовитися від паперових
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звітів та щонайменше перейти на передачу звітності в електронному вигляді з
накладанням ЕЦП.
Більш сучасним і сервісним варіантом організації звітності ліцензіатів, є створення
на сайті НКРЕКП особистих кабінетів ліцензіатів, через які має подаватися вся їх
офіційна звітність. Такий спосіб звітності вирішує наступні питання:
^ запроваджує спрощене адміністрування звітності та скорочує людські і
матеріальні ресурси на її підготовку та обробку;
нівелює суперечки щодо строків подання звітності, усуває залежність від
поштових служб;
^ дозволяє запровадити автоматичне нагадування ліцензіату про
наближення терміну звітності або її прострочення (адже головною метою
запровадження моніторингу є своєчасність, повнота і об’єктивність
інформації, а не каральні заходи до ліцензіатів);
К дозволяє розмістити на сторінках ліцензіатів актуалізований перелік звітів
та форм, які на них поширюються, з відповідними інструкціями щодо їх
заповнення (особливо важливо для нових ліцензіатів, яким, на початку
діяльності складно в цьому орієнтуватися)’,
У позбавляє НКРЕКП необхідності зазначати в інструкціях і формах
звітності персоніфіковані електронні адреси своїх працівників (які можуть
змінюватися), та дозволяє налагодити оперативну комунікацію із
ліцензіатом при необхідності уточнення звітних даних.
До того ж, варіант організації особистих кабінетів ліцензіатів на сайті НКРЕКП, міг
стати одним із способів комунікацій між Регулятором і ліцензіатом і в інших питаннях,
що супроводжують їх взаємовідносини.
З огляду на зазначене, Громадська Рада при НКРЕКП рекомендує Регулятору
запровадити перехід на електронну звітність ліцензіатів через особисті кабінети
ліцензіатів на сайті НКРЕКП. Враховуючи, що створення особистого кабінету
потребує тривалого часу, пропонуємо на першому етапі перейти до електронної
звітності з використанням електронного цифрового підпису (ЕПЦ), та визначити
термін такого переходу.
У разі необхідності створення робочої групи з опрацюванням цього питання,
Громадська рада просить включити до такої групи членів Громадської ради, а за умови
напрацювання змін до діючого порядку (порядків) звітності ліцензіатів, члени
Громадської Ради готові долучитися до цієї роботи.
Про вжиті заходи з зазначених у цьому листі питань просимо інформувати
Громадську Раду.

З повагою,
Голова Громадської Ради
при НКРЕКП

2

