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Заява
Прошу розглянути мою кандидатуру в якості кандидата на посаду члена
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг.
Я є громадянином України, маю вищу технічну освіту. Мій трудовий
досвід пов’язаний з енергетикою. З 01.08.1998р. й до цього часу я працюю на
Кременчуцькій теплоелектроцентралі (наразі - товариство з обмеженою
відповідальністю «Кременчуцька ТЕЦ»).
На Кременчуцькій ТЕЦ починав працювати машиністом насосних
установок 4-го розряду в районі теплових мереж. Потім працював
електрослюсарем, електромонтером та на різних інженерно-технічних посадах
в електричному цеху. З 18.09.2019р. та в теперішній час працюю заступником
генерального директора з охорони праці та капітального будівництва.
Про проведення конкурсу на посаду члена Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
(далі - НКРЕКП) я дізнався з оголошення, розміщеного в засобах масової
інформації.
Працюючи на посадах начальника електричного цеху та заступника
генерального директора з охорони праці та капітального будівництва, отримав
досвід щодо планування статей витрат та формування тарифів за видами
діяльності підприємства на наступний плановий період, а також контролював
виконання по ввіреним статтям бюджету за напрямком моє діяльності.
За функціональними обов’язками також виконував розрахунки, планував
і контролював витрати на утримання технологічних електричних мереж
спільного використання, згідно «Методики обрахування плати за спільне
використання технологічних електричних мереж» (постанова від 12.06.2008
№ 691). За час трудової діяльності мав досвід взаємовідносин з
підприємствами-споживачами теплової та електричної енергії, а також з
підприємством,
що
забезпечує
централізоване
водопостачання
та
водовідведення (КП «КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ).

Вважаю можливим застосувати власний досвід роботи, набутий в
ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», в наступних сферах регулювання:
1) у сфері енергетики:
діяльності з виробництва та розподілу електричної енергії;
2) у сфері комунальних послуг:
діяльності з виробництва теплової енергії на теплогенеруючих
установках, включаючи установки для комбінованого виробництва теплової та
електричної енергії, транспортування її магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії.
Враховуючи, що у сферах енергетики та комунальних послуг діяльність
проводиться підприємствами та організаціями різних форм власності, вважаю,
що державне регулювання, яке здійснює Регулятор шляхом державного
контролю та у разі необхідності застосуванням заходів впливу до суб’єктів
господарювання, є особливо важливим напрямком діяльності Регулятора.
Наразі однією з проблем діяльності, як суб’єктів господарювання при
підготовці звітів, так і НКРЕКП при проведенні перевірок, я вважаю є великий
обсяг інформації для опрацювання усіх показників звітного періоду, що
вимагає кропіткої тривалої роботи та залучення великої кількості відповідних
фахівців за напрямками діяльності. Тому можливо є необхідність у оптимізації
звітності, а саме розробки спеціальних програмних додатків, які дозволять
формувати звіти за видами діяльності, згідно даних з бухгалтерських
програмних комплексів (за видами діяльності суб’єктів господарювання, які
визначені в статті 2. «Сфера діяльності Регулятора» Закону України «Про
НКРЕКП»).
Сучасний стан об’єктів енергетики, які були введені в експлуатацію ще у
60-70 роках минулого століття, не дозволяє забезпечити надання споживачам
послуг належної якості. Я, як посадова особа, що має практичний виробничий
досвід роботи на застарілому устаткуванні Кременчуцької теплоелектро
централі вважаю, що необхідно планувати кардинальне оновлення
устаткування енергетичних об’єктів, впроваджувати новітні технології
виробництва теплової та електричної енергії, а також вживати заходи з
підвищення
енергоефективності
існуючого
устаткування.
Реалізація
зазначених цілей можлива лише у разі залучення інвестицій у реконструкцію
існуючих об’єктів енергетики, а також у разі збільшення фінансування на
побудову нових енергетичних об’єктів, зокрема електро генеруючих
потужностей, особливо в енергодефіцитних вузлах, яким наприклад є
Кременчуцький енерговузол.
Також вважаю, що забезпечення захисту прав споживачів товарів,
послуг у сферах енергетики та комунальних послуг щодо отримання цих
товарів і послуг належної якості, в достатній кількості за обґрунтованими
цінами - це найголовніше завдання, із визначених в статті 3. «Мета, форми
діяльності Регулятора та його основні завдання» Закону України «Про
НКРЕКП».
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