ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку
електричної енергії (далі – Координаційний центр)
м. Київ

16.03.2018

1. Відкриття засідання, Вступне слово Віце-прем’єр-міністра України,
Голови Координаційного центру Кістіона В.Є.
2. Стан виконання Зведеного плану-графіку заходів із запровадження
нового ринку електричної енергії (далі – Зведений план-графік) та
протокольного доручення Координаційного центру щодо визначення переліку
ключових проблемних питань, які необхідно вирішити до кінця 2018 року.
Доповідач – Гудаченко А.В.
Керівник Секретаріату Координаційного центру - до 10 хв.
3. Стан виконання окремих пунктів Зведеного плану-графіку заходів із
запровадження нового ринку електричної енергії, а також Плану організації
підготовки проектів актів, необхідних для реалізацій положень Закону України
«Про ринок електричної енергії», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів
України 19.07.2017 (протокол №47), а саме:
- Стан реалізації плану-графіку щодо корпоратизації, сертифікації та
відокремлення оператора системи передачі (ДП «НЕК «Укренерго»);
- Правила безпеки постачання;
- Порядок формування прогнозного балансу електроенергії ОЕС України;
- Розроблення і затвердження галузевих технічних регламентів відповідно
до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»;
- Розроблення і затвердження порядку надання органу державної
статистики відомостей про діяльність суб’єктів господарювання, що
здійснюють виробництво, передачу, розподіл, постачання, експорт та
імпорт електричної енергії;
- Розроблення і затвердження переліку спеціальностей і посад
працівників, які зобов’язані проходити спеціальну підготовку і перевірку
знань (атестацію) в електроенергетиці.
Доповідач – Насалик І.С.
Міністр енергетики та вугільної промисловості - до 15 хв.
Співдоповідач – Шамбір М.І.
Заступник Міністра соціальної політики – до 5 хв.

4. Питання постійно діючої робочої групи Координаційного центру
(Проектний офіс) та спеціальних робочих (тематичних) груп, а саме:
- розгляд та затвердження Звітів з виконання технічних завдань
міжнародних консультантів з питань: роботи оптового ринку
електроенергії, впровадження роздрібного ринку електроенергії, фінансів
та технічно-програмного забезпечення системного оператора і оператора
ринку;
- затвердження анкетних заходів для оцінки організаційно-технічної
готовності учасників ринку до роботи у новому ринку електричної
енергії;
- розгляд та затвердження переліку основних концептуальних
(проблемних) питань до схвалених НКРЕКП проектів нормативноправових актів;.
Доповідач – Євдокімов В.А.
Радник Віце-прем’єр-міністра України - до 5 хв.
Співдоповідачі – міжнародні консультанти
спеціальних робочих (тематичних) груп
Крістіан Такач (Словацька Республіка) – до 5 хв.
Гануш Беран (Чеська Республіка) – до 5 хв.
Мартін Апко (Чеська Республіка – до 5 хв.)
Лібор Лажнічка (Словацька Республіка) – до 5 хв.
5. Обговорення
та
Координаційного центру.
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дати

-

керівники

наступного

засідання

Тривалість засідання – до 1 год. 30 хв.

