В АО «KEGOC» проведены публичные слушания
27 апреля 2022 года на публичных слушаниях представлен отчет об
исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной
инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и
надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности
деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и
иными заинтересованными лицами по итогам 2021 года.
Участники встречи ознакомились со следующей информацией:
- общая информация об АО «KEGOC»;
- об исполнении Инвестиционной программы АО «KEGOC» за 2021 год;
- о постатейном исполнении утвержденных уполномоченным органом
тарифных смет на регулируемые услуги АО «KEGOC» за 2021 год;
- о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг;
- о достижении показателей эффективности деятельности субъекта
естественной монополии;
- об основных финансово-экономических показателях деятельности
АО «KEGOC» за 2021 год;
- об объемах предоставленных регулируемых услуг по передаче
электроэнергии, по технической диспетчеризации отпуска в сеть и
потребления электрической энергии и по организации балансирования
производства-потребления электрической энергии за 2021 год;
- о проведенной работе с потребителями регулируемых услуг;
- о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных
изменениях тарифов;

«KEGOC» АҚ-да жария тыңдау өткізілді
2022 жылғы 27 сәуірде жария тыңдауда бекітілген тарифтік сметалардың
орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы
туралы, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік
көрсеткіштерін сақтау және табиғи монополиялар субъектілерінің тиімділік
көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы 2021 жылдың қорытындылары жөніндегі
тұтынушылар және басқа да мүдделі тұлғалар алдындағы есеп ұсынылды.
Кездесуге қатысушылар келесі ақпаратпен танысты:
- «KEGOC» АҚ туралы жалпы ақпарат;
- «KEGOC» АҚ-ның 2021 жылғы инвестициялық бағдарламасының
орындалуы туралы;
- 2021 жылға арналған «KEGOC» АҚ реттеліп көрсетілетін қызметтеріне
уәкілетті орган бекіткен тарифтік сметалардың баптар бойынша орындалуы
туралы;
- реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін
сақтау туралы;
- табиғи монополия субъектісі қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол
жеткізу туралы;
- KEGOC АҚ-ның 2021 жылғы қызметінің негізгі қаржы-экономикалық
көрсеткіштері туралы;
- 2021 жылға электр энергиясын жеткізу бойынша, электр энергиясын желіге
босатуды және тұтынуды техникалық диспетчерлендіру бойынша және электр
энергиясын өндіру-тұтынуды теңгерімдеуді ұйымдастыру бойынша реттеліп
көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы;
- реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен жүргізілген жұмыс
туралы;
- «KEGOC» АҚ қызметінің перспективалары туралы (даму жоспарлары),
соның ішінде тарифтердің өзгеру ықтималдығы туралы ақпаратты қамтыды.

«KEGOC held public hearings
On 27 April 2022 KEGOC-hosted public hearing presented a performance
report with regard to the approved tariff estimate, implementation of the approved
investment program, compliance with the quality and reliability standards for
regulated services, and the achievement of performance KPI for a natural monopoly
to consumers and other stakeholders for 2021.
The participants were presented with the following information:
- General information about KEGOC;
- KEGOC’s investment programme performance in 2021;
- Itemized 2021 performance for the regulator-approved regulated service tariff
estimates;
- Compliance with regulated services quality and reliability standards;
- Achievement of performance targets of a natural monopoly;
- Operating, investing, financial, and economic performance of KEGOC in 2021;
- The amounts of electricity transmission, technical dispatching of electricity supply
and consumption, and electricity generation and consumption balancing services.
- Customer relations with the regulated services clients;
- Future operations (development plans), including possible changes in the regulated
service tariffs.

