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ПЛАН 
з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік 

№ Назва проекту регуляторного 
акта 

Обґрунтування необхідності прийняття 
регуляторного акта 

Назва структурного 
підрозділу Агентств-}, що 

розроблятиме 
регуляторний акт 

Строк подання 
проекту 

регуляторного 
акта до Кабінету 

Міністрів України 
1 2 3 4 

1 

Проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження Технічного 
регламенту енергетичного 
маркування електричних ламп 
та світильників» Забезпечення виконання в повному обсязі 

зобов'язань, взятих Україною у рамках 
Протоколу про приєднання до Договору 
про заснування Енергетичного 
Співтовариства, зокрема впровадження 
системи енергетичного маркування 
енергоспоживчих продуктів відповідно до 
оновленого законодавства ЄС. 

Департамент державного 
регулювання 

IV квартал 2014 
року 

2 

Проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження Технічного 
регламенту енергетичного 
маркування телевізорів» 

Забезпечення виконання в повному обсязі 
зобов'язань, взятих Україною у рамках 
Протоколу про приєднання до Договору 
про заснування Енергетичного 
Співтовариства, зокрема впровадження 
системи енергетичного маркування 
енергоспоживчих продуктів відповідно до 
оновленого законодавства ЄС. 

Департамент державного 
регулювання 

IV квартал 2014 
року 

3 

Проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження Технічного 
регламенту енергетичного 
маркування повітряних 
кондиціонерів» 

Забезпечення виконання в повному обсязі 
зобов'язань, взятих Україною у рамках 
Протоколу про приєднання до Договору 
про заснування Енергетичного 
Співтовариства, зокрема впровадження 
системи енергетичного маркування 
енергоспоживчих продуктів відповідно до 
оновленого законодавства ЄС. Департамент державного 

регулювання 
IV квартал 2014 
року 

4 Проект постанови Кабінету Удосконалення процедури формування Департамент державного І півріччя 2014 



Міністрів України «Про 
внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 14.05.08 № 444 «Питання 
ввезення на митну територію 
України енергозберігаючих 
матеріалів, обладнання, 
устаткування та 
комплектуючих» 

переліку матеріалів, обладнання, 
устаткування та комплектуючих, у тому 
числі пов'язаних із виробництвом енергії 3 
відновлюваних джерел, що звільняються 
від ввізного мита , та операції з увезення 
яких на митну територію України 
звільняються від обкладання податком на 
додану вартість. 

регулювання року 

5 

Внесення змін до наказу 
Мінекономрозвитку від 
06.10.11. № 105 «Порядок 
конкурсного відбору 
енергоефективних проектів 
для їх державної підтримки за 
рахунок коштів, передбачених 
у державному бюджеті на 
виконання Державної цільової 
економічної програми 
енергоефективності і розвитку 
сфери виробництва 
енергоносіїв з відновлюваних 
джерел енергії та 
альтернативних видів палива 
на 
2010-2015 роки 

Удосконалення процедури проведення 
конкурсного відбору енергоефективних 
проектів для їх державної підтримки за 
рахунок коштів, передбачених у 
державному бюджеті на виконання 
Державної цільової економічної програми 
енергоефективності і розвитку сфери 
виробництва енергоносіїв з відновлюваних 
джерел енергії та альтернативних видів 
палива на 2010-2015 роки 

Департамент державного 
регулювання 

Протягом 2014 
року 

6 

Внесення змін до наказу 
Мінекономрозвитку від 
27.09.11 №64 «Порядок 
конкурсного відбору 
енергоефективних проектів 
для їх державної підтримки за 
рахунок коштів, передбачених 

Удосконалення процедури проведення 
конкурсного відбору енергоефективних 
проектів для їх державної підтримки за 
рахунок коштів, передбачених у 
державному бюджеті за програмою 
«Державна підтримка заходів з 
енергозбереження через механізм 

Департамент державного 
регулювання 

Протягом 2014 
року 



у державному бюджеті за 
програмою «Державна 
підтримка заходів з 
енергозбереження через 
механізм здешевлення 
кредитів» 

здешевлення кредитів» 

7 

Проект Закону України «Про 
внесення змін до деяких 
законів України у зв'язку з 
прийняттям Закону України 
«Про адміністративні 
послуги» 

Приведення у відповідність до вимог 
Закону України від 06.09.2012 № 5203 
«Про адміністративні послуги», зокрема 
внесення змін до Законів України «Про 
комбіноване виробництво теплової та 
електричної енергії (когенерацію) та 
використання скидного енергопотенціалу» 
та «Про альтернативні види палива» 

Департамент розвитку 
відновлюваної 
енергетики 

І квартал 2014 
року 

8 

Проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 
внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 05.10.2004 № 1307 «Про 
порядок видачі свідоцтва про 
належність палива до 
альтернативного» 

Приведення у відповідність до вимог 
Закону України «Про внесення змін до 
деяких законів України у зв'язку з 
прийняттям Закону України «Про 
адміністративні послуги» 

Департамент розвитку 
відновлюваної 
енергетики 

IV квартал 2014 
року 

9 

Проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 
внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 29.11.2006 № 1670 «Про 
затвердження Порядку 
проведення кваліфікації 
когенераційної установки»» 

Приведення у відповідність до вимог 
Закону України «Про внесення змін до 
деяких законів України у зв'язку з 
прийняттям Закону України «Про 
адміністративні послуги» 

Департамент розвитку 
відновлюваної 
енергетики 

IV квартал 2014 
року 

10 Проект наказу 
Мінекономрозвитку «Про 

Приведення у відповідність до вимог 
Закону України «Про внесення змін до 

Департамент розвитку 
відновлюваної 

IV квартал 2014 
року 



затвердження Порядку 
проведення експертизи для 
підтвердження належності 
палива до альтернативного» 

деяких законів України у зв'язку з 
прийняттям Закону України «Про 
адміністративні послуги» 

енергетики 

11 

Внесення змін до наказу 
Мінекономрозвитку від 
12.06.2013 №627 «Про 
затвердження Порядку 
проведення кваліфікації 
когенераційної установки» 

Приведення у відповідність до вимог 
Закону України «Про внесення змін до 
деяких законів України у зв'язку з 
прийняттям Закону України «Про 
адміністративні послуги» 

Департамент розвитку 
відновлюваної 
енергетики 

IV квартал 2014 
року 

Начальник Управління нормативно-правового забезпечення О. Казловцева 


