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АНОТАЦІЯ 

Казанцева А.О. Адміністративно-правові засади державного 

регулювання у сфері комунальних послуг. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право». – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 

2019. 

Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, присвяченою 

дослідженню теоретичних і практичних проблем державного регулювання у 

сфері комунальних послуг. Автором розроблено адміністративно-правові засади 

державного регулювання у сфері комунальних послуг та сформульовано науково 

обґрунтовані висновки і практичні рекомендації з удосконалення законодавства 

України щодо державного регулювання у сфері комунальних послуг. 

У роботі розглянуто основні теорії державного регулювання, сформовані у 

зарубіжній науковій літературі, зокрема, теорію публічного інтересу, теорію 

«захоплення» та теорію економічного регулювання. Автором узагальнено 

теоретичні підходи вітчизняних науковців до співвідношення державного 

регулювання з категоріями «державне управління» та «публічне управління». На 

підставі здійсненого дослідження запропоновано авторське визначення поняття 

«державне регулювання у сфері комунальних послуг». 

З урахуванням досвіду держав – членів Європейського Союзу автором 

обґрунтовано доцільність виокремлення інституційних моделей державного 

регулювання у сфері комунальних послуг за критерієм кількості та галузевої 

компетенції регуляторів, за критерієм правового статусу органу державного 

регулювання, а також за критерієм розмежування повноважень між регулятором 

та місцевими органами публічної влади. Встановлено, що особливістю 

інституційного забезпечення державного регулювання у сфері комунальних 
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послуг, з одного боку, є створення та функціонування незалежного органу 

державного регулювання, за якими законодавством закріплено особливий 

статус, а з другого – у зв’язку із локальним характером сфери комунальних 

послуг, наділення місцевих органів влади значними регулятивними 

повноваженнями. 

У роботі узагальнено підходи до розуміння механізму державного 

регулювання, на підставі чого зроблено висновок про можливість виокремлення 

широкого та вузького розуміння цього поняття. Автором обґрунтовано, що в 

межах вузького розуміння доцільно використовувати термін «функціонально-

правовий механізм». Запропоновано до функціонально-правового механізму 

державного регулювання у сфері комунальних послуг відносити такі елементи 

як функції, форми, методи та інструменти. 

Автором досліджено сферу комунальних послуг як об’єкт державного 

регулювання. На підставі здійсненого аналізу запропоновано розглядати сферу 

комунальних послуг як сукупність певних видів діяльності у секторі 

централізованого теплопостачання, централізованого водопостачання та 

водовідведення, а також поводження із побутовими відходами.  

Виокремлено чотири основні етапи формування та становлення органів 

державного регулювання у сфері комунальних послуг в Україні. Зроблено 

висновок про поступовий перехід від моделі здійснення державного 

регулювання органами виконавчої влади до запровадження моделі незалежних 

регуляторних органів шляхом створення окремого органу державного 

регулювання у сфері комунальних послуг, поступового його виведення із 

системи органів виконавчої влади та закріплення за ним особливого правового 

статусу.  

Автором визначено основні напрями удосконалення адміністративно-

правового статусу незалежного регулятора у сфері комунальних послуг в 

Україні. Особливу увагу приділено дослідженню проблеми визначення 

конституційно-правового статусу органу державного регулювання у сфері 

комунальних послуг – Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
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у сферах енергетики та комунальних послуг, та сформульовано пропозиції щодо 

його вдосконалення. 

У роботі проаналізовано особливості взаємодії органу державного 

регулювання у сфері комунальних послуг в Україні з іншими органами публічної 

адміністрації. Розглянуто проблеми, пов’язані із розмежуванням окремих 

повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг з Кабінетом Міністрів України (при реалізації 

цінової і тарифної політики та регулюванні цін та тарифів на комунальні 

послуги) та Антимонопольним комітетом України (при здійсненні нагляду та 

сприянні розвитку конкуренції у сферах енергетики та комунальних послуг). 

Розглянуто теоретико-правові аспекти делегування органом державного 

регулювання у сфері комунальних послуг окремих повноважень місцевим 

органам публічної влади. Доведено, що єдиним органом державного 

регулювання у сфері комунальних послуг в Україні є Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

яка може делегувати обласним, Київській та Севастопольській міським 

державним адміністраціям повноваження щодо здійснення ліцензування 

господарської діяльності у сфері комунальних послуг, а органам місцевого 

самоврядування – щодо встановлення цін та тарифів на комунальні послуги.  

Автором з’ясовано особливості адміністративно-правового забезпечення 

окремих повноважень органу державного регулювання у сфері комунальних 

послуг в Україні, зокрема, ліцензійних повноважень та повноважень щодо 

встановлення цін та тарифів на комунальні послуги. У контексті визначення 

правової природи рішень органу державного регулювання у сфері комунальних 

послуг обґрунтовано, що зазначені рішення є адміністративними актами, які 

мають чітко визначених адресатів і стосуються врегулювання конкретного 

питання, однак розраховані на багатократне застосування та не обмежені 

терміном дії.   
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Висвітлено правові засади захисту прав споживачів комунальних послуг в 

Україні. Визначено роль органу державного регулювання у сфері комунальних 

послуг в Україні у механізмі захисту прав споживачів. 

Ключові слова: державне регулювання, сфера комунальних послуг, орган 

державного регулювання, інституційна модель, функціонально-правовий 

механізм, ліцензування, регулювання тарифів, нагляд, сприяння розвитку 

конкуренції, захист прав споживачів. 

 

ABSTRACT 

Kazantseva A. Administrative and legal framework for state regulation in 

the public utility sector. – Qualifying scientific work on the rights of a manuscript. 

Dissertation for obtaining a scientific degree of the Candidate of Juridical 

Sciences under the specialty 12.00.07 – Administrative Law and Process; Financial 

Law; Information Law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Taras Shevchenko National University 

of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation presents an independent comprehensive scientific research of 

the theoretical and practical problems of the state regulation in the public utility sector. 

The research captures the development of administrative and legal framework for state 

regulation in the public utility sector, as well as drawing the scientifically proven 

conclusions and practical recommendations aimed at improving the national legislation 

of Ukraine on public utility regulation. 

The dissertation provides an overview of the main theories of state regulation 

offered by foreign scientific literature, including the theory of public interest, capture 

theory and the theory of economic regulation. The author summarizes the theoretical 

approaches to the understanding of state regulation concept and its relation to the 

concepts of «state governance» and «public administration». Based on the key findings 

of the research, the author proposes a definition of state regulation in the public utility 

sector. 
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The analysis of the national legislation of the European Union member states 

allows the author to determine institutional models of state regulation in the public 

utility sector based on certain criteria. The criteria include the number of regulators and 

their sectoral competence, the legal status of the regulatory authority, and allocation of 

functional responsibilities between the regulator and local authorities. It has been 

established that the institutional framework for public utility regulation, on the one 

hand, envisions the establishment and functioning of independent regulatory authority 

with a special legal status, and, on the other, considering the local nature of public 

utility services, it entitles the local authorities with significant regulatory powers. 

The author generalizes approaches to the concept of state regulation mechanism 

and draws the conclusion on the possibility of a broad and narrow understanding of 

this concept. The author proposes to use the term «functional and legal mechanism» 

within the narrow understanding of the state regulation mechanism. It has been 

highlighted that the functional and legal mechanism of state regulation in the public 

utility sector shall include such elements as functions, forms, methods, and tools. 

The author examines the public utility sector as an object of state regulation. As 

a result of the analysis, it is proposed to consider the sector of a public utility as a set 

of certain types of activities in the following sectors, including district heating, 

centralized water supply, and sewage, as well as waste management. 

The four main stages of the development of regulatory authorities in the public 

utility sector in Ukraine have been distinguished. The dissertation illustrates a 

transition of regulatory powers in the public utility sector from the central authorities 

of executive power to a newly established regulatory authority. More specifically, it 

describes a gradual withdrawal of the regulatory authority from the system of central 

authorities of executive power and points a shift towards the independence of the 

regulatory authority. It is concluded that a new model of independent regulatory 

authorities has been established in Ukraine. 

The author highlights the main directions of improvement of the administrative 

and legal status of the independent regulatory authority in the public utility sector in 

Ukraine. Special attention has been paid to the problems of the constitutional status of 
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the regulator in the public utility sector – the National Energy and Public Utility 

Regulation Commission. Further, the author suggests the ways on how to improve the 

constitutional status of the National Energy and Public Utility Regulation Commission. 

The relationships between the public utility regulator and other public 

administration authorities have been analyzed. The dissertation addresses the problems 

related to allocation of powers between the National Energy and Public Utility 

Regulation Commission and the Cabinet of Ministers of Ukraine, as well as the 

Antimonopoly Committee of Ukraine. It captures the discussion on the powers related 

to the implementation of pricing and tariff policy, regulation of prices and tariffs for 

utilities, antimonopoly supervision, and promotion of competition in the public utility 

sector. 

The theoretical and legal aspects of the delegation of regulatory powers from the 

regulator to local authorities have been explored. It has been proved that the National 

Energy and Public Utility Regulation Commission is the only regulatory authority in 

the public utility sector. However, the National Energy and Public Utility Regulation 

Commission may delegate its powers to local authorities. More specifically, the powers 

to license economic activities in the public utility sector may be delegated to the oblast, 

Kyiv and Sevastopol city state administrations, while powers to set prices and tariffs 

for utilities may be delegated to local self-governmental authorities.  

The author clarifies the peculiarities of the key regulatory powers, including the 

power to issue licenses and the power to set prices and tariffs for utilities. In the context 

of determining the legal nature of the decisions of the state regulatory authority in the 

public utility sector, it is concluded that the said decisions are administrative acts that 

have well-defined addressees and related to the settlement of a particular issue, but are 

designed for repeated application and are not limited in duration. 

The legal principles of consumer rights protection in the public utility sector 

have been highlighted. In addition, the role of the regulatory authority in the public 

utility sector in Ukraine in the mechanism of consumer rights protection has been 

specified. 
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Keywords: state regulation, public utility sector, regulatory authority, 

institutional model, functional and legal mechanism, licensing, tariff regulation, 

supervision, promotion of competition, protection of consumer rights. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сфера комунальних послуг є одним із найбільш 

соціально значущих секторів економіки України, ефективному функціонуванню 

якого заважає низка проблем. Стрімке підвищення цін та тарифів у сфері 

комунальних послуг в останні роки, яке супроводжувалося скороченням доходів 

громадян у зв’язку із прогресуючою інфляцією та девальвацією національної 

валюти, призводить до збідніння громадян України. Відсутність ефективного 

механізму соціального захисту ставить під питання доступність комунальних 

послуг для населення та можливість реалізації конституційного права кожної 

людини на достатній життєвий рівень. Критичний стан у сфері комунальних 

послуг поглиблюється значною зношеністю інфраструктури, високими 

витратами на виробництво послуг, низькою енергоефективністю, неналежною 

якістю комунальних послуг, незадовільним фінансовим станом підприємств цієї 

сфери тощо. Це свідчить про нагальну потребу проведення системних реформ у 

сфері комунальних послуг, ефективність яких залежить від належного 

адміністративно-правового регулювання. 

Протягом тривалого часу функції державного регулювання у сфері 

комунальних послуг, зокрема щодо ліцензування господарської діяльності та 

регулювання цін і тарифів на комунальні послуги, здійснювали центральні 

органи виконавчої влади та місцеві органи публічної влади. У 2010 році було 

запроваджено централізовану модель державного регулювання, за якої всі 

функції регулювання у сфері комунальних послуг були покладені на незалежний 

регулятор. Однак цілісна адміністративно-правова концепція державного 

регулювання у сфері комунальних послуг так і не була сформована. Тому 

виникає низка теоретичних та практичних питань щодо правової природи 

функцій і повноважень органу державного регулювання у сфері комунальних 

послуг, особливостей взаємодії регулятора з іншими органами публічної 
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адміністрації, а також щодо розмежування його повноважень з місцевими 

органами публічної влади. 

Наведене вище свідчить про актуальність проведення спеціального 

дослідження адміністративно-правових засад державного регулювання у сфері 

комунальних послуг. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертаційного дослідження сформульована відповідно до вимог Закону 

України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11 липня  2001 

року та Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання, 

схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року 

№ 569-р. 

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до пріоритетних напрямів 

наукових досліджень юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка з урахуванням таких бюджетних тем: 

«Доктрина права в правовій системі України: теоретичний та практичний 

аспекти» № 11 БФ 042-01 (2011–2015 рр.) та «Теорія та практика адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС» № 16 БФ 042-01 (2016–2018 рр.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка 

адміністративно-правових засад державного регулювання у сфері комунальних 

послуг, а також формулювання науково обґрунтованих висновків і практичних 

рекомендацій з удосконалення законодавства України щодо державного 

регулювання у сфері комунальних послуг. 

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність послідовного 

розв’язання таких завдань: 

– визначити поняття державного регулювання у сфері комунальних 

послуг; 

– визначити моделі інституційного забезпечення державного 

регулювання у сфері комунальних послуг у державах – членах ЄС; 
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– узагальнити підходи до розуміння функціонально-правового 

механізму державного регулювання у сфері комунальних послуг та визначити 

його елементи; 

– охарактеризувати сферу комунальних послуг як об’єкт державного 

регулювання; 

– виокремити етапи формування та становлення органів державного 

регулювання у сфері комунальних послуг в Україні та визначити основні 

напрями удосконалення адміністративно-правового статусу незалежного 

регулятора у сфері комунальних послуг; 

– охарактеризувати особливості взаємодії органу державного 

регулювання у сфері комунальних послуг в Україні з іншими органами публічної 

адміністрації та визначити особливості розмежування його повноважень з 

місцевими органами публічної влади; 

– з’ясувати особливості адміністративно-правового забезпечення 

окремих повноважень органу державного регулювання у сфері комунальних 

послуг в Україні; 

– визначити роль органу державного регулювання у сфері 

комунальних послуг в Україні у механізмі захисту прав споживачів; 

– сформулювати науково обґрунтовані пропозиції, спрямовані на 

удосконалення законодавства України щодо державного регулювання у сфері 

комунальних послуг з урахуванням сучасної практики його застосування та 

позитивного зарубіжного досвіду. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають з приводу 

організації та здійснення державного регулювання у сфері комунальних послуг. 

Предметом дослідження є адміністративно-правові засади державного 

регулювання у сфері комунальних послуг. 

Методи дослідження. Методологічною основою роботи є сукупність 

загальних і спеціальних методів наукового пізнання. За допомогою формально-

логічного методу проаналізовано та сформульовано поняття «державне 

регулювання у сфері комунальних послуг» (підрозділ 1.1), «функціонально-
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правовий механізм державного регулювання у сфері комунальних послуг» 

(підрозділ 1.3), «сфера комунальних послуг» (підрозділ 2.1). Порівняльно-

правовий метод було використано при аналізі інституційних моделей 

державного регулювання у сфері комунальних послуг у державах – членах ЄС 

(підрозділ 1.2). Історичний метод застосовувався при дослідженні етапів 

формування та становлення органів державного регулювання у сфері 

комунальних послуг в Україні (підрозділ 2.2). Діалектичний метод дав змогу 

розглянути основні аспекти адміністративно-правового статусу органу 

державного регулювання у сфері комунальних послуг в Україні (підрозділи 2.3 

та 3.3). За допомогою системного методу та методу логічного аналізу 

проаналізовано законодавчі акти, які визначають особливості взаємодії органу 

державного регулювання у сфері комунальних послуг в Україні з іншими 

органами публічної адміністрації (підрозділ 3.1), особливості розмежування його 

повноважень з місцевими органами публічної влади (підрозділ 3.2) та роль 

регулятора у механізмі захисту прав споживачів (підрозділ 3.4). Формально-

юридичний метод став підґрунтям внесення пропозицій, спрямованих на 

вдосконалення чинного законодавства щодо адміністративно-правового 

забезпечення державного регулювання у сфері комунальних послуг (розділ 3). 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять праці                     

В. Б. Авер’янова, О. Ф. Андрійко, Г. В. Атаманчука, М. О. Баймуратова, 

О. В. Батанова, Д. М. Бахраха, В. М. Бевзенка, А. І. Берлача, Ю. П. Битяка, С. В. 

Бобровник, О. П. Васильченко, Ю. В. Ващенко, Л. К. Воронової, 

Є. С. Герасименка, Д. О. Гетманцева, І. П. Голосніченка, І. С. Гриценка, 

Н. Л. Губерської, П. В. Діхтієвського, Н. Ю. Задираки, А. М. Колодія, 

Т. О. Коломоєць, А. Т. Комзюка, Д. М. Лук’янця, Б. В. Малишева, 

О. В. Марцеляка, Р. С. Мельника, М. І. Мірошниченко, С. О. Мосьондза, 

О. А. Музики-Стефанчук, Н. А. Мяловицької, Є. В. Петрова, Н. Ю. Пришви, І. В. 

Процюка, А. А. Пухтецької, Л. А. Савченко, А. О. Селіванова, О. В. Совгирі, Р. 

А. Усенка, Л. М. Чуприни, Ю. С. Шемшученка, Н. Я. Якимчук, Х. П. Ярмакі та 

ін. 
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Нормативною основою дослідження є Конституція України, міжнародні 

договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, закони 

України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України і Кабінету 

Міністрів України, нормативні акти державних колегіальних органів, 

центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, 

органів місцевого самоврядування, акти національного законодавства держав – 

членів ЄС. 

Емпіричною основою дослідження є, зокрема, матеріали судової практики, 

звіти державних органів та посадових осіб, офіційні статистичні дані, що 

стосуються різних аспектів досліджуваної проблематики. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є одним із перших 

у вітчизняній науці адміністративного права комплексних досліджень 

адміністративно-правових засад державного регулювання у сфері комунальних 

послуг. У результаті дослідження сформульовано низку висновків та пропозицій, 

зокрема: 

уперше: 

– сформульовано авторське визначення поняття «державне 

регулювання у сфері комунальних послуг» як комплексу правових та 

економічних інструментів, за допомогою яких держава в особі її органів 

(незалежного галузевого регулятора та місцевих органів публічної влади) 

здійснює вплив на діяльність суб’єктів господарювання з метою забезпечення 

ефективного функціонування секторів, що належать до сфери комунальних 

послуг; 

– обґрунтовано доцільність виокремлення інституційних моделей 

державного регулювання у сфері комунальних послуг у державах – членах ЄС за 

критеріями кількості та галузевої компетенції регуляторів, правового статусу 

органу державного регулювання, а також розмежування повноважень між 

регулятором та місцевими органами публічної влади; 

– визначено, що єдиним органом державного регулювання у сфері 

комунальних послуг в Україні є Національна комісія, що здійснює державне 
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регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яка може делегувати 

обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям 

повноваження щодо здійснення ліцензування господарської діяльності у сфері 

комунальних послуг, а органам місцевого самоврядування – щодо встановлення 

цін та тарифів на комунальні послуги. Особливістю делегування повноважень є 

те, що воно здійснюється на підставі ліцензійних умов, у яких орган державного 

регулювання визначає критерії, за якими розподіляються ліцензіати між ним та 

місцевими органами публічної влади; 

удосконалено: 

– адміністративно-правову концепцію державного регулювання у сфері 

комунальних послуг в частині визначення особливості його інституційного 

забезпечення, яка полягає у тому, що, з одного боку, для здійснення державного 

регулювання створюються незалежні регулятори, за якими законодавством 

закріплено особливий статус, а з другого – місцеві органи публічної влади 

наділяються значними регулятивними повноваженнями; 

– систематизацію підходів до розуміння функціонально-правового 

механізму державного регулювання у сфері комунальних послуг та визначення 

переліку його елементів, включаючи функції (регламентуюча, стимулююча, 

коригуюча, обмежувальна, контрольна), форми (правова, економічна, 

організаційна), методи (прямі та непрямі (опосередковані), адміністративні та 

економічні) та інструменти (правові та економічні); 

– визначення сфери комунальних послуг як сукупності певних видів 

діяльності у секторах централізованого теплопостачання, централізованого 

водопостачання та водовідведення, поводження із побутовими відходами, а 

також визначення комунальних послуг як діяльності виконавців комунальних 

послуг з постачання споживачам комунальних ресурсів через 

внутрішньобудинкові системи; 

дістали подальшого розвитку: 

– науковий підхід до співвідношення державного регулювання та 

публічного управління, зокрема, запропоновано розглядати органи державного 
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регулювання у сфері комунальних послуг як суб’єктів реалізації публічного 

управління, які, окрім публічного управління, здійснюють також нормотворчу 

діяльність, розгляд та вирішення спорів між суб’єктами господарювання, захист 

прав споживачів, моніторинг функціонування ринків, сприяння розвитку 

конкуренції; 

– класифікація етапів формування та становлення органів державного 

регулювання у сфері комунальних послуг в Україні, зокрема, виокремлено 

чотири етапи, які свідчать про поступовий перехід від моделі здійснення 

державного регулювання органами виконавчої влади до запровадження моделі 

незалежних регуляторних органів; 

– визначення особливостей взаємодії органу державного регулювання 

у сфері комунальних послуг в Україні з іншими органами державної влади, 

зокрема в частині розмежування повноважень органу державного регулювання з 

Кабінетом Міністрів України щодо регулювання цін тарифів та 

Антимонопольним комітетом України щодо забезпечення розвитку конкуренції; 

– визначення ролі органу державного регулювання у сфері 

комунальних послуг в Україні у механізмі захисту прав споживачів, яка полягає, 

зокрема, у сприянні створенню дворівневої системи розгляду скарг споживачів 

– суб’єктами господарювання, що надають комунальні послуги, а також самим 

органом державного регулювання. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного 

дослідження виявляється в тому, що вони можуть бути використані: 

– у науково-дослідній діяльності – для подальших наукових 

досліджень із відповідної проблематики (довідка про впровадження результатів 

дисертаційного дослідження, видана ТОВ «Центр науково-технічних інновацій 

Української нафтогазової академії» від 15 квітня 2019 р.); 

– у правотворчій діяльності – при удосконаленні законодавства 

України, зокрема Закону України «Про державне регулювання у сфері 

комунальних послуг» та нормативно-правових актів Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; 
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– у правозастосовній діяльності – для удосконалення діяльності органу 

державного регулювання у сфері комунальних послуг, а також місцевих органів 

публічної влади при здійсненні окремих функцій державного регулювання; 

– у навчальному процесі – при викладанні студентам вищих 

навчальних закладів навчальної дисципліни «Адміністративне право України» та 

спеціальних дисциплін, а також у процесі підготовки підручників, навчальних 

посібників і методичних рекомендацій (акт про впровадження результатів 

дисертаційного дослідження в навчальний процес Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка від 15 квітня 2019 р.). 

Апробація результатів дисертації. Результати проведеного дослідження, 

його висновки й узагальнення були оприлюднені і пройшли апробацію у виступах 

автора під час міжнародних науково-практичних конференцій, зокрема, таких, як: 

Міжнародна науково-практична конференція «Реформування законодавства 

України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії» (м. 

Ужгород, 11–12 травня 2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання розвитку юридичної 

науки та практики» (м. Київ, 18 травня 2018 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція  «Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні 

напрями досліджень» (м. Запоріжжя, 11–12 травня 2018 р.); Міжнародна науково-

практична конференція «Правові та інституційні механізми забезпечення 

розвитку України в умовах  європейської інтеграції» (м. Одеса, 18 травня 2018 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток юридичних наук: 

проблеми та рішення» (м. Каунас, 27–28 квітня, 2018 р.); Міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 

19 травня 2017 р.); Сьомий конгрес юристів-адміністративістів в Університеті 

Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, 27–28 квітня 2017 р.); XVI Міжнародна 

студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав 

людини, держави та правової системи» (м. Львів, 21–22 квітня 2017 р.); IX 

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів 

«Закарпатські правові читання» (м. Ужгород, 20–22 квітня 2017 р.); Шостий 



22 

 

конгрес юристів-адміністративістів в Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. 

Люблін, 21–22 квітня 2016 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 22 травня 2015 р.); VII 

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів 

«Закарпатські правові читання» (м. Ужгород, 17–19 квітня 2015 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображені у 

семи наукових статтях, чотири з яких опубліковано у вітчизняних наукових 

фахових виданнях, три – у зарубіжних наукових виданнях та 11 тезах доповідей 

на науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації. Дисертація складається із анотації, вступу, трьох 

розділів, поділених на підрозділи, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Повний обсяг дисертації становить 243 сторінки. Список використаних 

джерел складається з 275 найменувань і займає 33 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

1.1 Поняття та сутність державного регулювання у сфері комунальних 

послуг 

 

Перші роботи, пов’язані із розумінням сутності державного регулювання, 

з’явилися у західній економічній літературі наприкінці XIX – на початку ХХ 

століття. Протягом тривалого часу державне регулювання у найбільш 

загальному розумінні визначалося як втручання держави та її органів у 

функціонування ринку з метою здійснення впливу на результати такого 

функціонування шляхом коригування поведінки певних суб’єктів. Вважалося, 

що таке втручання є виправданим лише у випадках, коли результати 

функціонування ринку незадовільні, тобто мають місце так звані «недоліки 

ринку» [73, с. 235–237]. 

Р. Болдвін, М. Кейв та М. Лодж виділяють, зокрема, такі «недоліки ринку», 

які є підставою для здійснення регулювання: перебування ринку у стані 

монополії чи природної монополії, отримання суб’єктом господарювання 

непередбачених прибутків або, як їх ще інколи називають, «економічної ренти» 

та «надприбутку», зовнішні ефекти («екстерналії»), інформаційна асиметрія, 

необхідність забезпечення безперервності й доступності виробництва товарів та 

надання послуг, антиконкурентне встановлення цін, товари та послуги є 

суспільним благом та існує значний ризик їх надмірного споживання, нерівність 

сторін у забезпеченні своїх інтересів, дефіцит ресурсів, необхідність 

забезпечення більш ефективного функціонування  окремих сфер, необхідність 

здійснення планування. Окрім «недоліків ринку», науковці серед підстав для 

здійснення регулювання виділяють також необхідність захисту прав споживачів 

та забезпечення соціальної справедливості [228, с. 15–23]. Варто зазначити, що 

для більшості сфер, щодо яких приймається рішення про здійснення 
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регулювання, характерною є наявність декількох підстав, що залежно від 

обставин можуть поєднуватися у різних комбінаціях.  

Е. Огюс пропонує розрізняти соціальне регулювання та економічне 

регулювання. На думку науковця, здійснення соціального регулювання 

(переважно у сфері безпеки, охорони здоров’я, охорони навколишнього 

природного середовища, а також захисту прав споживачів) обумовлено 

наявністю таких недоліків ринку, як інформаційна асиметрія та зовнішні ефекти 

(екстерналії). Підставою для здійснення економічного регулювання є 

перебування ринку у стані монополії чи природної монополії. Економічне 

регулювання застосовується до меншої кількості видів діяльності, порівняно із 

соціальним регулюванням, та здійснюється у сферах, які мають ознаки 

природних монополій. [254, c. 4–5]. У контексті цього дослідження увага буде 

приділена саме економічному регулюванню та його особливостям у сфері 

комунальних послуг.  

У науковій літературі можна зустріти різні підходи до обґрунтування 

необхідності здійснення державного втручання у функціонування ринку. Однак 

усі їх можна звести до трьох основних теорій державного регулювання, а саме: 

теорії публічного інтересу, теорії «захоплення» та теорії економічного 

регулювання. 

За теорією публічного інтересу регулювання є «реакцією уряду на вимогу 

суспільства виправити недоліки ринку, пов’язані із відсутністю конкуренції, та 

забезпечити його ефективне функціонування». Тобто, необхідність у 

регулюванні виникає лише тоді, коли вільний ринок перетворюється на 

монополію, а відтак починає функціонувати неефективно [258, c. 336–337]. Ця 

теорія є справедливою лише для сфери природних монополій, але вона виявилася 

неспроможною пояснити необхідність у регулюванні сфери освіти, охорони 

здоров’я тощо. 

Наступний етап розвитку теорії публічного інтересу був пов’язаний із 

спробами пояснити, чому державне регулювання не завжди є ефективним і не 

забезпечує задоволення публічного інтересу. Так, науковці стверджували, що 
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мета, завдання та сутність регулювання, а також цілі створення органів 

регулювання завжди спрямовані на задоволення публічного інтересу. Єдина 

причина неефективного регулювання, що призводить до «спотворення» його 

сутності, цілей та завдань – недосконалість процедур (механізмів регулювання) 

та неефективність роботи членів регулятора. Інколи неефективність 

регулювання пов’язували із тим, що на регулятори покладаються такі завдання, 

які вони апріорі не спроможні виконати. А тому їх спроби хоча б частково 

розв’язати ці завдання призводять лише до неефективності та деформації самої 

сутності регулювання [258, c. 338–343].   

Наступна теорія регулювання – теорія «захоплення» – ґрунтується на тезі, 

що регулювання взагалі не пов’язане із задоволенням публічного інтересу. 

Регулювання – це процес, за допомогою якого заінтересовані групи намагаються 

забезпечити свої власні (приватні) інтереси. І хоча в межах цієї теорії і виділяють 

декілька напрямів, зокрема, марксистський та політологічний, всі вони зводяться 

до того, що, незалежно від цілей, для яких створювалися регулятори, ці органи 

рано чи пізно «захоплюються» групами, діяльність яких вони повинні 

регулювати, та спрямовують регулювання на задоволення їх приватних інтересів 

[258, c. 345–347]. Спільним для різних напрямів цієї теорії було те, що між двома 

суперечливими інтересами у процесі регулювання інтерес виробника завжди 

буде переважати інтерес споживача.  

На думку багатьох дослідників, і теорія публічного інтересу, і теорія 

«захоплення» були лише емпіричними узагальненнями без належного 

теоретичного обґрунтування. Жодна із них не давала відповіді на питання, чому 

регулювання здатне забезпечити розвиток монополії чи стримати його [256, c. 5–

6; 258, с. 349–350]. Здатною заповнити цю теоретичну прогалину виявилася 

економічна теорія регулювання, сформульована лауреатом Нобелівської премії 

Джорджем Стіглером.  

Теорія Дж. Стіглера ґрунтується на тому, що економічне регулювання є 

вираженням владного примусу уряду в економічній сфері, який може бути 

використаний для того, щоб надати переваги певним особам чи групам осіб [265, 
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с. 3–4; 258, c. 350–351]. Відповідно, важливим елементом цієї теорії є поєднання 

в ній аналізу політичної поведінки з економічним аналізом, тобто політичних та 

економічних аспектів процесу регулювання. С. Пелтцман звертає увагу, що за 

теорією Дж. Стіглера процес регулювання є своєрідним результатом боротьби та 

взаємодії різних заінтересованих груп, серед яких органи державного 

регулювання, приватні компанії, споживачі. Головна мета керівників та членів 

органу регулювання – за рахунок своєї діяльності зміцнити власний статус та 

отримати підтримку на наступних виборах або під час наступного призначення. 

Це можливо, зокрема, шляхом проведення політики, популярної серед виборців 

або у разі наявності фінансових ресурсів, необхідних для здійснення політичних 

кампаній. С. Пелтцман при аналізі цієї теорії зазначає, що приватні компанії 

можуть вплинути на процес прийняття політиками того чи іншого регулятивного 

рішення або за рахунок отримання необхідної кількості голосів виборців на 

підтримку цього рішення, або за рахунок фінансування діяльності політиків. 

Тому невеликі групи, які в силу свого розміру неспроможні запропонувати 

необхідну кількість голосів, все ж таки можуть впливати на формування та 

реалізацію відповідної політики за рахунок інших ресурсів, що мають цінність. 

Таким чином, в обмін на виборчі голоси або фінансові ресурси органи 

регулювання надають приватним компаніям певні переваги (у вигляді 

сприятливого для них законодавства) [256, c. 5–9].    

Е. Огюс, який досліджував державне регулювання з позиції права, 

зазначає, що економісти були занадто одержимі спробами сформулювати 

загальну теоретичну основу, яка зможе надати вичерпне пояснення необхідності 

існування регулювання. На його думку, теорія публічного інтересу, яка 

припускає, що право використовується виключно для забезпечення суспільного 

добробуту, є занадто наївною, а теорії приватного інтересу (теорія захоплення та 

теорія економічного регулювання), які пов’язують право лише із особистим 

добробутом або добробутом групи, є доволі цинічними. Однак науковець все ж 

таки вважає, що зазначені теорії були надзвичайно корисними, оскільки були 

спрямовані на пояснення того, як різні органи регулювання можуть бути 
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використані або для досягнення цілей регулювання, або для зведення цих цілей 

виключно до приватних інтересів [255, c. 42–43]. Крім того, Е. Огюс звертає 

увагу на те, що більшість економістів значно звужують розуміння сутності 

державного регулювання, зводячи його виключно до економічного регулювання, 

яке застосовується щодо ринків, які є неконкурентними або обмежено 

конкурентними. При такому розумінні державного регулювання, на думку 

науковця, майже ігнорується його соціальний аспект, який проявляється у 

питаннях освіти, охорони здоров’я, охорони навколишнього природного 

середовища, захисту прав споживачів тощо [255, c. 31–33].  

З урахуванням вищенаведеного аналізу теорій регулювання вважаємо за 

необхідне звернути увагу на два важливих моменти.  

По-перше, у зарубіжній літературі державне регулювання розглядається як 

категорія, яка знаходиться у площині декількох наук, зокрема, економіки, права, 

публічної політики, соціології, антропології тощо. Тому економічні, політичні та 

правові аспекти державного регулювання мають досліджуватися не відірвано 

один від одного, а у їх єдності та взаємодії. Тому в основу економічної теорії 

регулювання покладено аналіз політико-правових аспектів державного 

регулювання, а політико-правове розуміння, в свою чергу, ґрунтується на 

результатах економічного аналізу. Взагалі для зарубіжних досліджень 

характерним є міждисциплінарний підхід, тобто поступове стирання меж при 

дослідженні економічних, політичних та правових аспектів тієї чи іншої 

проблеми. Адже, наприклад, для забезпечення ефективного функціонування 

механізму державного регулювання він, з одного боку, має виходити з певних 

економічних законів, а з другого – знаходити своє закріплення у відповідних 

правових нормах та політичних формах. Тому при формуванні теорії державного 

регулювання у вітчизняній науці особливого значення набуває дослідження 

впливу сучасної економічної теорії на політико-правову доктрину, а також 

впливу політичних реалій та правових норм на економічну ефективність.  

По-друге, теорія державного регулювання тісно пов’язана із теорією 

природної монополії. Так, здійснення державного регулювання вважається 
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виправданим лише тоді, коли конкурентні механізми не функціонують на ринку 

ефективно або відсутні взагалі в силу певних його технологічних особливостей. 

Іншими словами, державне регулювання переважно розглядається як 

альтернатива конкуренції на ринках, що знаходяться у стані природної 

монополії. На нашу думку, це вузьке розуміння державного регулювання, 

оскільки на сьогодні механізми державного регулювання широко застосовують і 

у соціально-економічних сферах, що не є природними монополіями. 

У вітчизняній науковій літературі правова природа та сутність державного 

регулювання досліджується вченими, як правило, на прикладі конкретної сфери 

в межах науки державного управління [12; 46; 62; 206]. При дослідженні 

державного регулювання науковці переважно розглядають проблеми та 

особливості функціонування тієї чи іншої сфери, окремі аспекти формування та 

реалізації державної політики або здійснення управлінської діяльності, правовий 

статус органів управління або окремі управлінські функції. При цьому поза 

увагою залишаються питання визначення сутності та змісту державного 

регулювання як окремого явища, відмінного від державного управління. Це 

пов’язано із тим, що у центрі уваги вітчизняних вчених протягом багатьох років 

(як за часів радянської влади, так і за часів незалежності України) були саме 

проблеми державного управління. Відтак, загальні засади державного 

регулювання також визначаються, виходячи із теорії державного управління. 

І хоча розуміння державного регулювання і формується переважно на 

основі теорії державного управління, однак позиції науковців щодо 

співвідношення між цими категоріями не збігаються. У наукових та навчальних 

джерелах можна зустріти різні підходи до визначення державного регулювання, 

а також до його співвідношення з державним управлінням.  

У межах першого підходу державне регулювання фактично 

ототожнюється з державним управлінням. Б. А. Райзберг звертає увагу на те, що 

сучасні російські автори книг та інших робіт в галузі управління економікою 

впевнено застосовують словосполучення «державне регулювання економіки» 

стосовно всіх видів, функцій, процесів державного управління. Науковець 
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пояснює це так: «зміст, що вкладається у словосполучення «державне 

регулювання», несе на собі відбиток тієї принципової відмінності між 

соціалістичним управлінням та капіталістичним регулюванням економіки, про 

яку стверджували у радянській економічній науці». Крім того, вчений пов’язує 

вживання терміна «державне регулювання» із переходом економіки до ринкових 

форм та методів господарювання [198, с. 35]. Подібна ситуація має місце і у 

вітчизняній науковій та навчальній літературі. Адже при характеристиці системи 

органів, функцій, методів та засобів управління, зокрема у сфері економічної 

діяльності держави та соціально-культурній сфері, науковці переважно 

вживають термін «державне регулювання».  

Відповідно до другого підходу «державне регулювання» розглядається як 

категорія, що є похідною від категорії «державне управління». У межах цього 

підходу деякі науковці визначають державне регулювання як одну із функцій 

державного управління, а інші – як його сучасний різновид. 

Так, Ю. П. Битяк зазначає, що владна управлінська діяльність може 

виявлятися по-різному. Наприклад, «управління пов’язане із безпосереднім 

розпорядництвом, має командний характер, ґрунтується на імперативних 

приписах та заборонах що обмежують самостійність». Водночас «управління 

здійснюється у формі нормативного регулювання, для якого характерним є 

використання дозволів та рекомендацій, надання допомоги, сприяння і 

координації». І саме в цьому аспекті, як стверджує Ю. П. Битяк, особливого 

значення набуває така функція державного управління, як регулювання [2, с. 9]. 

Російські вчені також підтримують зазначену позицію та виокремлюють з-

поміж загальних функцій державного управління таку функцію, як регулювання 

[212, с. 160; 9 с. 39–43]. О. П. Алєхін хоча в цілому також погоджується із цим 

твердженням, однак, звертає увагу на те, що визначення державного 

регулювання як однієї із функцій державного управління є вузьким розумінням 

його поняття. При цьому, на думку науковця, в широкому розумінні державне 

регулювання полягає у встановленні державою загальних правил поведінки 
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(діяльності) учасників суспільних відносин та їх коригування залежно від умов, 

що змінюються [4, с. 262]. 

Є. В. Курінний у межах цього підходу розглядає державне регулювання як 

різновид державного управління. Науковець підкреслює, що «хоча державне 

регулювання і характеризується спрощеним форматом здійснення державного 

управління з делегуванням функцій самоврядним органам (у тому числі 

приватним суб’єктам), воно має забезпечувати бажаний для суспільства 

кінцевий результат реалізації його потреб та інтересів». На думку Є. В. 

Курінного, у разі, «якщо цього не відбувається, формат державного регулювання 

має бути замінений на повноцінне виконання функцій державного управління у 

традиційному (повному) форматі» [74, с. 258–259].  

Водночас Б. А. Райзберг вважає, що регулювання необхідно розглядати як 

окремий випадок управління. За таким підходом, як стверджує науковець, 

«регулюванню відводиться роль виконання лише частини функцій управління, 

які доповнюють власне управлінські функції, такі як планування, 

програмування, стратегічне цілепокладання тощо». Вчений доходить до доволі 

цікавого висновку, що розмежування понять «державне управління» та 

«державне регулювання» не має принципового прикладного значення, оскільки 

«в кінцевому рахунку важливим є не те, як назвати вид управління, а як 

ефективно застосувати його на практиці з урахуванням реальних цілей, задач, 

умов управління» [198, с. 36, 39].  

Відповідно до зазначеного підходу державне регулювання розглядається 

як частина управлінської діяльності, яка у зв’язку із соціально-економічними та 

політичними змінами у суспільному житті набула особливого значення. При 

цьому представники науки державного управління відстоюють позицію, згідно з 

якою «хоча із розвитком нових економічних, політичних і соціальних відносин 

можуть змінюватися форми і методи управління, може посилюватися важливість 

одних функцій управління та послаблюватися значення інших, однак, термін 

«державне управління» не втратив і не втратить, напевно, ніколи свого 

найважливішого значення у практиці функціонування держави» [39, с. 40]. 
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У межах наступного підходу, сформованого у науковій літературі, 

регулювання та управління розглядаються як різні форми організаційної 

діяльності або як різні форми впливу.  

Так, Є. Б. Кубко, виходячи із загальних уявлень про співвідношення 

фундаментальних понять науки управління, звертає увагу, що поняття 

«державне регулювання» й «державне управління» частково збігаються, 

оскільки спрямовані на досягнення однієї мети управління – впорядкування 

соціальних об’єктів та соціальних процесів, переведення їх з одного стану в 

інший. При цьому, як вважає науковець, вони мають суттєві відмінності, 

пов’язані з використанням специфічних засобів (методів) управлінського 

впливу. Так, державне управління передбачає організуючий і розпорядчий вплив 

безпосередньо на об’єкти управління, а регулювання – вплив на суспільне 

середовище цих об’єктів. Відтак, на думку Є. Б. Кубка, «державне регулювання» 

є більш широким поняттям, ніж «державне управління», оскільки охоплює 

ширшу сферу організаційності діяльності держави [1, c. 63–66]. 

Схожої позиції дотримується і Н. А. Саніахметова. У контексті 

дослідження економічної сфери вона стверджує, що державне регулювання є 

одним із багатьох інструментів, за допомогою яких держава впливає на 

економіку. При цьому науковець підкреслює важливість розмежування 

державного управління та державного регулювання як різних форм впливу, а 

також необхідність вживання щодо перехідної економіки терміна «державне 

регулювання», а не «державне управління», оскільки, на думку вченої, 

кардинальна зміна ролі держави у впливі на економіку потребує позначення 

цього нового по суті явища та процесу новим терміном [207, с. 114, 120]. 

На тому, що «державне регулювання» та «державне управління» є різними 

категоріями наголошує і О. М. Могильний. Науковець вважає, що «ці категорії 

лише формально є дещо схожими, але не рівноцінними за масштабом і 

характером процесів, на які вони поширюються, задіяного інструментарію, 

потребою у ресурсах, та очікуваними результатами» [88, с. 44–46]. 
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Інколи у наукових джерелах можна зустріти позицію, що термін «державне 

регулювання» доцільно використовувати лише по відношенню до економічної 

сфери діяльності держави. Однак із цим твердженням важко погодитися. По-

перше, застосування механізму державного регулювання з притаманними йому 

методами непрямого впливу не обмежується лише економічною сферою, а й 

активно застосовується у соціально-культурній (освіті, охорона здоров’я тощо). 

По-друге, навіть у сфері економіки в певних випадках цілком обґрунтованим є 

застосування поряд з методами непрямого (опосередкованого) впливу методів 

прямого впливу, які є характерними для державного управління.  

Також у науковій літературі інколи можна зустріти пропозиції взагалі 

замінити систему державного управління на систему державного регулювання 

шляхом трансформування в неї необхідних елементів прямого управління [4, с. 

262]. Однак, як справедливо зазначає Ю. М. Старилов, у деяких сферах 

(наприклад, внутрішніх справ, іноземних справ, юстиції тощо) така «заміна» є 

недоцільною [9, с. 42].  

На підставі аналізу підходів до розуміння державного регулювання, а 

також його співвідношення з державним управлінням, Ю. В. Ващенко робить 

справедливий та обґрунтований висновок про можливість виділення широкого 

та вузького розуміння державного регулювання. На думку науковця, державне 

регулювання у широкому розумінні – це «діяльність уповноважених державних 

органів та їх посадових осіб, спрямована на впорядкування відносин в різних 

сферах держави та суспільства». При цьому вона наголошує, що у цьому 

контексті державне регулювання є більш широкою категорією, порівняно з 

державним управлінням, та здійснюється всіма державними органами у межах їх 

повноважень. У межах вузького розуміння Ю. В. Ващенко пропонує «розглядати 

державне регулювання або як функцію державного управління (регулюючий 

вплив керуючого суб’єкта на об’єкти управління), або як опосередкований вплив 

держави на відносини у спеціальній (регульованій) сфері (передусім у певній 

сфері економіки), під яким розуміється регулювання діяльності суб’єктів 



33 

 

господарювання з метою збалансування публічних та приватних інтересів у 

зазначеній сфері» [19, с. 20–21]. 

Зауважимо, що останнім часом у зв’язку із адаптацією законодавства 

України до законодавства ЄС у вітчизняній науці адміністративного права все 

більшого поширення набуває нова адміністративно-правова термінологія, яка 

включає в себе такі поняття, як публічне управління, публічна адміністрація, 

публічна служба, адміністративні послуги, адміністративні процедури тощо. 

Проте, як справедливо зазначає Р. С. Мельник, перешкодою на шляху до 

використання цих термінів є «управлінська термінологія (державне управління, 

принципи державного управління, методи державного управління, форми 

державного управління, правові акти управління, способи забезпечення 

законності державного управління тощо), яка перейшла українській правовій 

науці та українському законодавству в спадщину від радянської держави та 

радянських вчених, і майже без будь-яких застережень продовжує 

використовуватися як на рівні нормативних актів, так і у навчальній та науковій 

літературі» [83].  

Здійснений вище аналіз наукових праць свідчить про те, що управлінська 

термінологія, характерна для радянського періоду, значною мірою впливає і на 

визначення поняття державного регулювання. Більшість науковців 

обґрунтовують сутність державного регулювання на основі таких категорій, як 

державне управління, принципи державного управління, методи державного 

управління, форми державного управління тощо. У контексті нашого 

дослідження погоджуємося із Р. С. Мельником, що «нині має місце 

необґрунтована абсолютизація місця управлінської термінології в 

адміністративно-правовій доктрині» [83], а тому багато питань, в тому числі й 

щодо співвідношення державного регулювання та публічного управління, 

залишаються поза увагою науковців.  

Під публічним управлінням Р. С. Мельник пропонує розуміти «зовнішньо 

орієнтовану діяльність широкого кола суб’єктів (насамперед публічної 

адміністрації), пов’язану з реалізацією політичних рішень і впровадженням у 
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життя Конституції та законів України, що має на меті задоволення публічного 

інтересу» [81, с. 56]. До суб’єктів реалізації публічного управління науковець 

відносить і національні комісії регулювання природних монополій, які видають 

ліцензії на зайняття відповідними видами господарської діяльності, здійснюють 

провадження у справах про адміністративні правопорушення тощо. Вважаємо, 

що органи державного регулювання дійсно є суб’єктами реалізації публічного 

управління. Проте публічним управлінням їх діяльність не обмежується.  

Науковці неодноразово акцентували увагу на тому, що однією із рис 

органів державного регулювання (незалежних регуляторів), що дають змогу 

відмежувати їх від органів виконавчої влади, є здійснення ними так званих квазі-

законодавчих, квазі-виконавчих та квазі-судових повноважень [20; 229; 251; 

266]. На думку Дж. Маджоне, незалежні регулятори мають бути наділені 

особливими повноваженнями щодо безпосереднього регулювання відповідних 

енергетичних ринків, зокрема тих, що пов’язані із розробленням та прийняттям 

нормативно-правових актів, здійсненням адміністративної та контрольної 

діяльності, розглядом і вирішенням спорів, а також захистом прав споживачів 

[251]. Відповідно, органи державного регулювання, окрім публічного 

управління, також здійснюють нормотворчу діяльність, розгляд та вирішення 

спорів між суб’єктами господарювання, захист прав споживачів, моніторинг 

функціонування ринків, сприяння розвитку конкуренції. Це, в свою чергу, 

обумовлює їх особливий статус та місце в системі публічної адміністрації.  

Таким чином, на підставі аналізу різних наукових підходів щодо 

визначення поняття державного регулювання можна зробити висновок, що для 

науки адміністративного права характерним є пояснення сутності державного 

регулювання на основі теоретичних положень концепції державного управління 

[242, с. 30], яку адміністративно-правова доктрина отримала як спадок від 

радянського періоду. Відтак, категорія «державне управління» не відповідає 

повною мірою сучасним тенденціям розвитку науки адміністративного права і 

не дає змоги повною мірою охарактеризувати та всебічно розкрити питання 
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щодо змісту й сутності як державного регулювання в цілому, так і державного 

регулювання у сфері комунальних послуг.  

У зарубіжній науковій літературі можна зустріти різні визначення поняття 

«державне регулювання». Так, Р. Болдвін, М. Кейв та М. Лодж пропонують 

розглядати державне регулювання як «сукупність певних специфічних правил», 

як «цілеспрямований вплив держави» та як «всі форми соціального та 

економічного впливу». Науковці також зазначають, що безвідносно до якогось 

конкретного значення державне регулювання, як правило, розглядається як 

діяльність, що обмежує та (або) запобігає виникненню небажаної поведінки, а 

також сприяє або стимулює певну бажану поведінку [228, с. 3]. 

Р. Познер розглядає регулювання як прямий контроль, необхідний для 

забезпечення належного функціонування ринків, які перебувають у стані 

природної монополії. До такого контролю науковець відносить контроль за 

прибутками, тарифами, якістю послуг, розширенням сфери надання послуг та її 

забороною, а також контроль за доступом на ринок [257, с. 1–2]. На нашу думку, 

розуміння державного регулювання не можна зводити виключно до здійснення 

прямого контролю. Адже у сучасному розумінні державне регулювання може 

включати в себе і непрямі засоби впливу, які спрямовані на забезпечення бажаної 

поведінки суб’єктів господарювання.   

У вітчизняній науковій літературі державне регулювання традиційно 

визначають через такі категорії, як «діяльність», «вплив», «форма впливу», 

«комплекс засобів» тощо.  

Е. П. Губін вважає, що державне регулювання економіки треба розуміти як 

«діяльність держави в особі її органів, спрямовану на реалізацію державної 

економічної політики з використанням спеціальних засобів, форм, методів» 

[107].  

Б. А. Райзберг під державним регулюванням пропонує розглядати «вплив 

суб’єкта (активної сторони) на об’єкт (пасивну сторону), покликаний 

здійснювати коригування діяльності економічного об’єкта, що направляється 

управлінням в цілому». У процесі висвітлення цього питання науковець звертає 
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увагу на те, що «управління визначає траєкторію руху, розвитку в цілому, тоді 

як регулювання поширюється тільки на коригування, зміну, уточнення планової, 

програмної траєкторії у відповідності із умовами, що складаються, додатковими 

вимогами, особливими державними інтересами» [198, c. 36].  

С. Н. Шишкін державне регулювання визначає як «сукупність закріплених 

у законодавстві мір (форм) економічного, правового, організаційного впливу на 

економіку, в тому числі шляхом державної підтримки і захисту суб’єктів 

підприємницької діяльності, а також державного контролю за дотриманням 

вимог законодавства суб’єктами такої діяльності» [219, с. 18].  

Н. А. Саніахметова також дотримується позиції, згідно з якою державним 

регулюванням є «заснована на законодавстві одна із форм державного впливу». 

При цьому науковець підкреслює, що така форма державного впливу передбачає 

«встановлення та застосування державними органами правил, спрямованих на 

коригування економічної діяльності фізичних та юридичних осіб, що 

підтримується можливістю застосування правових санкцій при їх порушенні» 

[207. с. 145]. 

Натомість Ю. В. Ващенко пропонує визначати державне регулювання у 

певних сферах економіки як «комплекс правових, економічних та технічних 

засобів, спрямованих на створення умов для розвитку конкуренції у відповідних 

сферах, забезпечення недискримінаційного доступу до товарів та послуг 

суб’єктів господарювання, які функціонують у відповідних сферах, 

збалансування публічних та приватних інтересів, а також захисту прав 

споживачів» [19, с. 22]. 

Попри плюралізм думок, визначення того, який із зазначених термінів 

здатний повною мірою розкрити сутність та специфіку державного регулювання, 

є принципово важливим. У контексті формулювання поняття державного 

регулювання найбільш близькою до нашої позиції є точка зору Ю. В. Ващенко, 

яка визначає державне регулювання у певних сферах економіки як комплекс 

правових, економічних та технічних засобів [19, с. 22]. Проте вважаємо за 

доцільне сформулювати поняття «державне регулювання» не через категорію 
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«засіб», а через категорію «інструмент». Засоби регулюючого впливу, по суті, є 

певними інструментами, які використовують у своїй діяльності органи 

державного регулювання для здійснення впливу. Така термінологія є 

характерною для економіко-правової доктрини зарубіжних країн та дає змогу 

зробити акцент на міждисциплінарному характері цього поняття [61, с. 278].   

Підсумовуючи викладене вище, пропонуємо визначити державне 

регулювання у сфері комунальних послуг як комплекс правових та економічних 

інструментів, за допомогою яких держава в особі її органів (спеціально 

створеного незалежного галузевого регулятора та місцевих органів публічної 

влади) здійснює вплив на діяльність суб’єктів господарювання з метою 

забезпечення ефективності функціонування секторів, що належать до сфери 

комунальних послуг. Органи державного регулювання у сфері комунальних 

послуг є суб’єктами реалізації публічного управління, однак, окрім публічного 

управління (ліцензування, регулювання цін та тарифів, контроль за дотриманням 

ліцензійних умов), зазначені органи здійснюють нормотворчу діяльність, 

розгляд та вирішення спорів між суб’єктами господарювання, захист прав 

споживачів, моніторинг функціонування ринків, сприяння розвитку конкуренції. 

Це, в свою чергу, обумовлює особливий правовий статус та місце органів 

державного регулювання у сфері комунальних послуг в системі публічної 

адміністрації.  
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1.2 Моделі інституційного забезпечення державного регулювання у 

сфері комунальних послуг: приклад держав – членів Європейського Союзу 

 

Сфера комунальних послуг, до якої належать централізоване 

теплопостачання, водопостачання та водовідведення, а також поводження із 

побутовими відходами, має важливе значення для соціально-економічного 

розвитку держави в цілому. Під впливом технологічних змін відбувається 

суттєва трансформація сфери комунальних послуг в усіх країнах світу, що 

потребує перегляду моделі інституційного забезпечення державного 

регулювання та розроблення нових механізмів для її впровадження.  

Для здійснення державного регулювання у сфері комунальних послуг, як 

правило, утворюються спеціальні незалежні органи державного регулювання 

(або, як їх ще називають, незалежні регулятори). Незалежні регулятори у формі 

комісій та агентств не є новим явищем у сучасних правових системах світу. 

Протягом майже століття ці інституції відіграють важливу роль у регулюванні 

природних монополій у Сполучених Штатах Америки. В останні десятиліття 

зростає кількість незалежних регуляторів і в країнах Європи. Проте назви (як 

родові, так і офіційні), статус, організація та структура, а також обсяг 

повноважень цих органів відрізняються у різних країнах, що пов’язано із 

історичними особливостями становлення системи органів публічної 

адміністрації, а також різними умовами розвитку певних сфер економіки в цих 

країнах [55, с. 47].  

М. Тетчер, досліджуючи правову природу регуляторів, зазначає, що 

незалежними регуляторами є публічні організації, наділені регулятивними 

повноваженнями, що формуються не шляхом прямого обрання народом, і які 

очолюють особи, які призначаються на посаду. При цьому науковець виділяє такі 

характерні риси регуляторів. По-перше, вони мають власні права та обов’язки, 

встановлені відповідним законом. По-друге, вони організаційно відокремлені від 

органів виконавчої влади. По-третє, їх очолюють особи, яких призначають на 
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посади, і вони формуються не шляхом обрання. По-четверте, вони здійснюють 

квазі-законодавчі, квазі-виконавчі та квазі-судові функції [266].  

П. Капрос визначає незалежні регулятори як автономні публічні органи, 

наділені повноваженнями щодо здійснення регулювання окремої сфери 

економіки. При цьому науковець звертає увагу на таку ознаку регуляторів, яка 

допомагає відмежувати їх від органів виконавчої влади, як здійснення квазі-

законодавчих та квазі-судових функцій [229]. 

К. Йохансен не дає узагальненого визначення поняття «незалежні 

регулятори», однак звертає увагу на ті ознаки, які дають змогу відмежувати 

незалежних регуляторів від інших регулятивних інституцій та органів 

виконавчої влади. Це, зокрема, правова основа діяльності, природа завдань,  

спосіб підзвітності та відносини між цими органами та урядом. І саме на підставі 

цих критеріїв науковець намагається виділити характерні риси незалежних 

регуляторів [240].  

Ю. В. Ващенко звертає увагу на те, що «спільним для національних 

регуляторних органів, незалежно від регульованої сфери, є здійснення особливої 

функції – державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання у 

певних сферах економіки, зокрема, у сферах природних монополій, на основі 

збалансування інтересів суб’єктів господарювання, споживачів, суспільства та 

держави». На думку науковця, до головних завдань вказаних органів слід 

віднести «регулювання цін/тарифів на товари (послуги) суб’єктів 

господарювання регульованих галузей, забезпечення доступу до зазначених 

товарів (послуг) та створення умов для розвитку конкуренції у відповідних 

регульованих сферах» [22, с. 137].  

Таким чином, під органами державного регулювання необхідно розуміти 

незалежні органи публічної адміністрації, які організаційно та функціонально 

відокремлені від органів виконавчої влади та інших державних інституцій, а 

також приватних підприємств, установ та організацій, займають особливе місце 

в системі органів публічної адміністрації, що обумовлено, зокрема, особливим 
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порядком їх формування та прийняття рішень, а також здійсненням так званих 

квазі-законодавчих, квазі-виконавчих та квазі-судових функцій. 

Особливістю інституційного забезпечення державного регулювання у 

сфері комунальних послуг, з одного боку, є створення та функціонування 

незалежного органу державного регулювання, за якими законодавством 

закріплено особливий статус, а з другого – у зв’язку із локальним характером 

сфери комунальних послуг, наділення місцевих органів влади значними 

регулятивними повноваженнями. При цьому обсяг таких повноважень може 

значно відрізнятися – від здійснення регулювання сфери комунальних послуг в 

цілому до реалізації окремих повноважень, наприклад, встановлення тарифів, 

затвердження інвестиційних програм тощо.   

Центральні органи виконавчої влади також інколи відносять до системи 

органів регулювання. Так, В. Лукошявічюс та Л. Веррінг при визначенні 

інституційної моделі державного регулювання у сфері централізованого 

теплопостачання, наводять перелік основних завдань державних (федеральних) 

органів влади [250, с 37]. Проте, на нашу думку, такі органи не здійснюють 

регулювання, а зазвичай відповідальні за формування та реалізацію публічної 

політики у сфері комунальних послуг, що може включати в себе визначення 

принципів, вимог та стандартів, пов’язаних із здійсненням регулювання.  

Економічні та технологічні особливості сфери комунальних послуг разом 

із умовами та станом розвитку держави, включаючи політичний та соціально-

економічний контекст, впливають на вибір інституційної моделі державного 

регулювання. Зважаючи на локальний характер цієї сфери, способи надання 

комунальних послуг значно відрізняються як у межах однієї держави, так і 

порівняно з іншими державами. Це, в свою чергу, призводить до відсутності 

єдиного підходу до організації, регулювання та фінансування сфери 

комунальних послуг.  

На відміну від інших регульованих сфер (телекомунікації, ринок 

електричної енергії, ринок природного газу тощо), на рівні ЄС відсутнє 

законодавство, яке б визначало загальні засади державного регулювання у сфері 
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комунальних послуг, зокрема, щодо моделі інституційного забезпечення, 

правового статусу та повноважень органів державного регулювання, принципів 

та порядку формування цін і тарифів, здійснення нагляду за діяльністю суб’єктів 

господарювання, вимог до забезпечення якості комунальних послуг тощо. Саме 

тому кожна держава – член ЄС формує свою власну інституційну модель 

державного регулювання у сфері комунальних послуг. Як зазначається у Звіті 

Світового Банку з питань приватизації, регулювання та конкуренції, при виборі 

такої моделі потрібно відповісти на низку запитань, зокрема щодо галузевої 

компетенції регуляторів, розмежування їх повноважень із місцевими органами 

публічної влади, розподіл повноважень щодо ліцензування, регулювання 

тарифів та здійснення контролю, а також взаємодії із галузевими міністерствами 

та антимонопольними органами [244, с. 95–96].  

Для держав – членів ЄС (особливо країн Центральної та Східної Європи) 

характерним є надання енергетичному регулятору додаткових завдань із 

здійснення державного регулювання у сфері комунальних послуг або створення 

єдиного органу, який здійснює регулювання як у сфері енергетики, так і у сфері 

комунальних послуг. На нашу думку, така практика є цілком виправданою та 

обґрунтованою, оскільки державне регулювання у сфері енергетики тісно 

пов’язане із державним регулювання у сфері комунальних послуг, особливо в 

питаннях встановлення цін та тарифів, видачі ліцензій, захисту прав споживачів 

тощо. Напрацювання та досвід державного регулювання у сфері енергетики 

можуть бути використані і у сфері комунальних послуг [54, с. 236–237]. 

Так, у Республіці Болгарія державне регулювання у сфері комунальних 

послуг здійснює Державна комісія з регулювання енергетики та водного 

господарства, яка є галузевим регулятором у сферах електричної енергії та 

природного газу, централізованого опалення, водопостачання та водовідведення 

[25]. У Словацькій Республіці функціонує Управління з регулювання мережевих 

галузей, до сфери діяльності якого законом віднесено сферу електричної енергії, 

природного газу, централізованого теплопостачання та водопостачання [33]. В 

Італійській Республіці та Угорщині створено єдині регулятори для сфер 
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електричної енергії та природного газу, централізованого теплопостачання, 

водопостачання та водовідведення, а також у сфері поводження із побутовими 

відходами [30, 32].  

Оскільки у цих державах – членах ЄС використано модель щодо створення 

єдиного органу, який здійснює регулювання як у сфері енергетики, так і у сфері 

комунальних послуг, то на такий орган розповсюджуються вимоги 

енергетичного законодавства Європейського Союзу щодо інституційного 

забезпечення державного регулювання у сфері енергетики, зокрема, правового 

статусу національних регуляторів, посилення їх незалежності, визначення меж 

їх відповідальності та підзвітності, формулювання нових цілей, завдань та 

повноважень [233; 234].  

У деяких державах – членах ЄС створюються міжгалузеві регулятори. 

Наприклад, в Естонській Республіці та Латвійській Республіці діють єдині 

регулятори для сфер електричної енергії, природного газу, теплопостачання, 

водопостачання та водовідведення, телекомунікацій, поштового зв’язку, 

залізничного транспорту та авіації [24; 27]. У Литовській Республіці Національна 

комісія з контролю цін та енергії здійснює державне регулювання у сфері 

електричної та теплової енергії, природного газу, відновлюваної енергетики, 

централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення і 

транспорту [29]. У Румунії на Національне агентство з регулювання сфери 

комунальних послуг покладено функції регулювання у сферах енергетики, 

теплопостачання, водопостачання та водовідведення, громадського освітлення 

вулиць та міського громадського транспорту [28]. 

За рахунок створення міжгалузевих регуляторів можлива економія 

ресурсів на здійснення регулювання, а також більш ефективне використання 

людського потенціалу. Крім того, створення таких органів допомагає 

напрацьовувати експертний досвід у міжгалузевих питаннях державного 

регулювання, включаючи питання ліцензування, регулювання цін та тарифів, 

запровадження конкуренції в монополістичних секторах тощо. 
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Поодинокими є випадки, коли окремі регулятори створюються для 

здійснення державного регулювання у сфері комунальних послуг у цілому або її 

окремих секторів. Наприклад, в Португальській Республіці функціонує Орган 

регулювання водних ресурсів та відходів, який здійснює регулювання у таких 

сферах, як захист прав споживачів, забезпечення сталого розвитку систем 

водопостачання та контроль якості питної води [31]. У період із 2010 по 2014 рік 

в Україні також функціонував окремий регулятор у сфері теплопостачання, 

централізованого водопостачання та водовідведення – Національна комісія 

регулювання ринку комунальних послуг України (з 07 липня 2011 року – 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних 

послуг). Хоча така практика і не є розповсюдженою, вона має низку переваг. Так, 

створення окремих регуляторів дає змогу регулюючим органам враховувати 

унікальні економічні та технологічні характеристики кожної сфери при 

здійсненні регулювання та, відтак, напрацьовувати більш глибокий галузевий 

досвід, а також заохочувати органи регулювання до прийняття інноваційних 

рішень для вирішення різних регуляторних проблем.  

Правовий статус регуляторів переважно залежить від їх ролі й місця в 

системі органів публічної адміністрації та практики, яка склалася в тій чи іншій 

країні. Так, регулятори можуть мати статус незалежних органів публічної 

адміністрації, які не належать до жодної із гілок влади, або вони можуть входити 

до системи органів виконавчої влади [55, с. 47]. Відповідно, якщо органи 

регулювання не є організаційно відокремленими від системи органів виконавчої 

влади, вони все одно мають бути функціонально незалежними. У деяких 

випадках окремі функції регулювання у сфері комунальних послуг, зокрема, 

видача ліцензій, встановлення цін та тарифів, здійснення контролю тощо, 

покладаються на центральні органи виконавчої влади. Проте така практика 

призводить до неефективного регулювання, оскільки унеможливлює 

забезпечення реальної незалежності та підзвітності таких органів.   

У Законі Республіки Болгарія «Про енергетику» від 12 грудня 2003 року (зі 

змінами, внесеними 3 серпня 2018 року) закріплено, що Державна комісія з 
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регулювання енергетики та водного господарства є незалежним спеціалізованим 

державним органом, який регулює енергетичний сектор, водопостачання та 

водовідведення [235]. До березня 2015 року до складу Комісії входило сім членів, 

включаючи Голову Комісії, які обиралися на посаду та звільнялися з посади за 

рішенням Ради Міністрів і призначалися наказом Прем’єр-міністра. Такий 

порядок призначення створював певні перешкоди для забезпечення реальної 

незалежності регулятора від виконавчої гілки влади. У зв’язку із цим 6 березня 

2015 року до Закону було внесено зміни щодо складу Комісії та порядку її 

формування. Відтепер Комісія є колегіальним органом, що складається із дев’яти 

членів, включаючи Голову, які призначаються на посаду та звільняються із 

посади парламентом – Національною Асамблеєю. Крім того, Законом прямо 

передбачено, що при здійсненні своїх повноважень Комісія незалежна від 

системи органів виконавчої влади, а її діяльність має ґрунтуватися на принципах 

незалежності, справедливості, професіоналізму, поваги, послідовності, гласності 

та прозорості. Крім того, комісія є підзвітною Національній Асамблеї. Строк 

повноважень членів Комісії залишився незмінним – п’ять років. Як і раніше, 

члени Комісії мають право перебувати на посаді два повних послідовних строки 

[235]. Якщо у попередній редакції Закону була передбачена схема ротації членів 

Комісії (два члени Комісії з досвідом роботи в енергетиці та один член Комісії з 

досвідом роботи у сфері водопостачання й водовідведення обиралися кожні два 

з половиною роки), то у новій редакції така норма відсутня. Законодавством 

визначено вичерпний перелік підстав для дострокового припинення 

повноважень Голови та членів Комісії. Крім того, у законодавстві закріплено, що 

члени Комісії продовжують виконувати свої функції після закінчення їх строку 

до моменту, коли нові члени не розпочнуть виконання своїх обов’язків [235]. Це 

положення є надзвичайно важливим, оскільки дає змогу забезпечити 

послідовність та стабільність діяльності регулятора. Законами Республіки 

Болгарія «Про енергетику» та «Про регулювання водопостачання та 

водовідведення» закріплюється механізм забезпечення фінансової незалежності 

регулятора [235]. Так, Комісія має власний бюджет, який формується за рахунок 
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зборів, що сплачуються за розгляд заяв, видачу сертифікатів та ліцензій, продаж 

тендерної документації, реєстрацію експертів.   

Загальні засади діяльності регулятора у Литовській Республіці – 

Національної комісії з контролю цін та енергії – визначені Законом Литовської 

Республіки «Про енергетику» від 16 травня 2002 року [246] та Положенням, 

затвердженим Резолюцією Уряду № 1747 від 07 листопада 2002 року [232], а її 

повноваження у сфері комунальних послуг конкретизовані у спеціальних 

законах Литовської Республіки – Законі «Про теплоенергетику» від 20 травня 

2003 року [248] і Законі «Про питне водопостачання та управління стічними 

водами» від 13 липня 2006 року [249]. Відповідно до законодавства Комісія є 

органом, що здійснює регулювання діяльності суб’єктів господарювання у 

сферах енергетики, питного водопостачання та очищення стічних вод, а також 

державний нагляд в енергетичному секторі. Крім того, у Законі Литовської 

Республіки «Про енергетику» встановлено, що Комісія здійснює свої функції 

незалежно, відкрито, неупереджено та в межах наданих повноважень. Різні 

аспекти незалежності регулятора закріплюються і в інших нормах цього Закону. 

По-перше, Комісія юридично і функціонально відокремлена від будь-якої 

публічної чи приватної особи, тобто, як від органів законодавчої, виконавчої та 

судової влади, так і від будь-яких приватних підприємств, установ та організацій. 

По-друге, Голова, члени Комісії та її працівники здійснюють свою діяльність 

незалежно від будь-якого ринкового інтересу, не отримують від уряду або будь-

яких інших публічних чи приватних осіб прямих вказівок щодо здійснення ними 

своїх повноважень. При цьому зазначається, що це положення не поширюється 

як на процеси формування державної політики Сеймом та її реалізації Урядом, 

так і на тісне співробітництво з іншими державними органами. По-третє, Комісія 

незалежно від будь-яких органів державної влади та місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій приймає самостійні рішення щодо виділення 

щорічних бюджетних видатків для забезпечення своєї діяльності. Комісія є 

бюджетною установою, яка фінансується відповідно до положень Закону 

Литовської Республіки «Про енергетику» з Державного бюджету. Вважаємо, що 
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навіть в умовах самостійного прийняття рішень щодо виділення щорічних 

бюджетних видатків повною мірою забезпечити фінансову незалежність 

регулятора є складно. Комісія складається із п’яти осіб – Президента Комісії (її 

голови) та чотирьох членів, які призначаються на посаду та звільняються з 

посади Сеймом за поданням Президента Литовської Республіки строком на п’ять 

років. Участь декількох органів у процесі формування складу регулятора – один 

із важливих елементів механізму забезпечення його організаційної незалежності. 

Як і в Республіці Болгарія, в Литовській Республіці члени Комісії мають право 

перебувати на посаді два повних послідовних строки. Члени Комісії 

продовжують виконувати свої функції після закінчення їх строку до моменту, 

коли нові члени не розпочнуть виконання своїх обов’язків. Законодавством 

також визначено вичерпний перелік підстав для дострокового припинення 

повноважень [58, с. 27].  

У Словацькій Республіці правовий статус регулятора у сфері комунальних 

послуг – Управління з регулювання мережевих галузей – закріплений у Законі 

Словацької Республіки «Про регулювання мережевих галузей» від 31 липня 2012 

року [226]. Відповідно до Закону Управління є органом державної влади, що 

здійснює регулювання мережевих галузей на загальнодержавному рівні. 

Управління при здійсненні своїх повноважень має діяти неупереджено та 

незалежно. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інші 

державні утворення та інші особи не можуть впливати на діяльність регулятора. 

Особливістю регулятора у Словацькій Республіці є те, що він складається з 

Голови та Ради регулювання. При цьому Голова регулятора також очолює і Раду 

регулювання, яка складається із шести членів. Голова призначається на посаду 

та звільняється з посади Президентом Словацької Республіки за пропозицією 

уряду Словацької Республіки на шість років (не більше двох строків підряд). 

Оскільки Закон не визначає вимог до кандидата на посаду Голови регулятора, то 

ця посада є скоріш політичною і формально не вимагає наявності ні спеціальної 

освіти, ні досвіду роботи у сфері. Члени ради призначаються на посади та 

звільняються з посади Президентом Словацької Республіки за поданням 
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Національної Ради Словацької Республіки (три члени) та за поданням уряду 

Словацької Республіки (три члени). Строк повноважень членів Ради 

регулювання становить шість років. При цьому має бути забезпечена періодична 

ротація членів – третина складу кожні два роки. Законодавством також 

визначено вичерпний перелік підстав для дострокового припинення 

повноважень. Закон Словацької Республіки «Про регулювання мережевих 

галузей» не закріплює механізм фінансового забезпечення діяльності 

регулятора. Але, враховуючи те, що Управління є органом державної влади, воно 

фінансується за рахунок державного бюджету в порядку, визначеному 

бюджетним законодавством.   

У деяких державах – членах ЄС відсутній єдиний орган державного 

регулювання (незалежний регулятор у класичному розумінні) у сфері 

комунальних послуг. Так, у Королівстві Іспанія та Французькій Республіці 

функції регулювання у сфері теплопостачання покладені на енергетичних 

регуляторів, а окремі функції у сфері водопостачання, водовідведення та 

поводження з побутовими відходами розподілені між різними органами 

виконавчої влади та муніципалітетами.  

У Чеській Республіці також функціонує декілька органів, що здійснюють 

окремі функції регулювання у сфері комунальних послуг. Так, державне 

регулювання у сфері теплопостачання здійснює Енергетичний регуляторний 

офіс. Функції регулювання у сфері водопостачання та водовідведення 

розподілені між органами виконавчої влади (Міністерством сільського 

господарства, Міністерством охорони навколишнього природного середовища, 

Міністерством фінансів, Міністерством регіонального розвитку, Міністерством 

охорони здоров’я і Офісом захисту конкуренції) та муніципалітетами. Окремі 

функції регулювання сфери поводження із побутовими відходами також 

покладені на Міністерство охорони навколишнього природного середовища та 

муніципалітети. У контексті нашого дослідження певний інтерес становить 

аналіз особливостей правового статусу енергетичного регулятора, який здійснює 

також регулювання у сфері теплопостачання. Становлення органу державного 
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регулювання у сфері енергетики у Чеській Республіці починається із прийняттям 

Закону «Про умови здійснення підприємницької діяльності та здійснення 

державного управління в енергетичних секторах та про внесення змін до деяких 

законодавчих актів (Енергетичний закон)» № 458/2000 [275], на підставі якого 1 

січня 2001 року було створено Енергетичний регуляторний офіс (Energy 

Regulatory Office) [52, с. 90]. Відповідно до частини 1 статті 17 Енергетичний 

регуляторний офіс (далі – ЕРО) є адміністративним органом, що здійснює 

регулювання у сфері енергетики та має самостійне фінансування з державного 

бюджету Чеської Республіки. Крім того, згідно із Законом Чеської Республіки 

«Про утворення міністерств та інших центральних органів державного 

управління Чеської Республіки» № 2/1969 [274] ЕРО було віднесено до інших 

центральних органів державного управління, а відтак – до системи органів 

виконавчої влади. Однак у науковій літературі можна зустріти і позицію щодо 

визначення статусу ЕРО як незалежного органу регулювання. По суті це означає, 

що «ЕРО є органом публічної адміністрації, який формально належить до 

системи органів виконавчої влади, але за своєю природою виходить за межі її 

ієрархічної структури» [236]. Протягом тривалого часу енергетичний регулятор 

у Чеській Республіці був єдиноначальним органом, який очолював Голова. 

Голова ЕРО призначався на посаду та звільнявся з посади Президентом Чеської 

Республіки за пропозицією Уряду строком на шість років. Цікаво, що 

повноваження Президента щодо призначення на посаду та звільнення з посади 

прямо не закріплено Конституцією Чеської Республіки. Проте у Основному 

Законі встановлено, що Президент Республіки також здійснює повноваження, які 

прямо не закріплені в конституційних актах, але передбачені іншими 

законодавчими актами [270]. Однак у Коментарі до Енергетичного закону 

зазначено, що таке призначення Президентом порушує ієрархічну організацію 

виконавчої влади, яку очолює Уряд [236]. Але, на нашу думку, такий порядок 

призначення свідчив про те, що енергетичний регулятор за своєю природою не є 

органом виконавчої влади у традиційному розумінні та займає особливе місце в 

системі органів публічної адміністрації [56, с. 186]. Із 1 серпня 2017 року ЕРО 
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було реформовано і єдиноначальний орган став колегіальним – Радою 

Енергетичного регулятивного офісу. Відповідні зміни були внесені до 

Енергетичного закону у 2015 році, щоб обмежити міру суб’єктивного впливу та 

можливість помилок при здійсненні регулювання чи контролю, які могли б 

вплинути на засади функціонування ключового для економіки сектору [52, с. 92]. 

З моменту набуття чинності змінами до Закону ЕРО очолює Рада, до складу якої 

входить п’ять членів і діяльність якої скеровується Головою Ради. Членів Ради 

та Голову Ради призначає на посаду та звільняє з посади Уряд Чеської 

Республіки за пропозицією Міністра промисловості та торгівлі. З одного боку, 

такий порядок призначення та звільнення відповідає ієрархічному устрою 

системи виконавчої влади. З другого – це може призвести до зменшення 

незалежності регулятора від уряду, оскільки Міністерство, як орган виконавчої 

влади, вносить пропозицію щодо члена Ради, а Уряд – як вищий орган в системі 

виконавчої влади – призначає його на посаду. Строк повноважень члена Ради 

становить п’ять років і кожного року призначається на посаду новий член Ради, 

щоб забезпечити ротацію. Головою Ради призначається член Ради, на період, що 

залишився до кінця його строку повноважень в Раді, але не більше ніж на три 

роки. Єдине положення, яке відсутнє у новій редакції Енергетичного закону, це 

вимога про обмеження кількості строків перебування на посаді члена Ради. Нова 

редакція кількість таких строків не обмежує [236]. 

Потрібно звернути увагу, що в тих державах – членах ЄС, де сфера 

комунальних послуг є конкурентним ринком, окремі функції регулювання та 

контролю здійснюють органи антимонопольно-конкурентного регулювання. 

Незважаючи на те, що регулятори в державах – членах ЄС поступово 

запроваджують нові конкурентні механізми (наприклад, проведення тендерів та 

конкурсів за право постачати послуги в межах певної території, запровадження 

конкуренції серед виробників послуг тощо), вони все ж таки продовжують 

здійснювати регулювання цін та тарифів. Проте у деяких державах (наприклад, 

у Швеції та Фінляндії), де сформовано повністю конкурентні ринки комунальних 

послуг, функції регулювання та контролю покладено на конкурентні органи. Такі 
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органи здійснюють контроль за дотриманням конкурентного законодавства та 

сприяють подальшому розвитку конкуренції у сфері комунальних послуг.  

Державне регулювання у мережевих галузях може здійснюватися 

централізовано (регулятором на загальнодержавному рівні) або 

децентралізовано (місцевими органами публічної влади). Державне регулювання 

у сфері комунальних послуг також може здійснюватися за змішаною моделлю, 

коли окремі функції регулювання (наприклад, ліцензування, встановлення цін та 

тарифів) розподілено між регулятором та місцевими органами публічної влади. 

У зв’язку із локальним характером сфери комунальних послуг раніше у державах 

– членах ЄС розповсюдженою була децентралізована модель державного 

регулювання. Проте така модель зумовлювала значну фрагментацію ринку 

комунальних послуг та відсутність єдиних принципів його регулювання, що, в 

свою чергу, призводило до неефективності функціонування цієї сфери в межах 

країни. Тому поступово держави – члени ЄС відмовляються від 

децентралізованих моделей на користь централізованих або змішаних [59, с. 81].  

В Угорщині централізація системи державного регулювання у сфері 

комунальних послуг відбувалася протягом 2011–2013 років під час проведення 

реформи секторів, що належать до сфери комунальних послуг. У 2012 році було 

створено єдиний регулятор – Управління з регулювання енергетики та 

комунальних послуг Угорщини, яке відповідно до прийнятого у 2013 році закону 

є незалежним регулюючим органом, що здійснює ліцензування, регулювання 

цін, контроль та нагляд за регульованою діяльністю у сфері електричної енергії, 

природного газу, централізованого теплопостачання, водопостачання та 

водовідведення, а також у сфері поводження із побутовими відходами [225]. У 

2011 році було централізовано функції державного регулювання у сфері 

теплопостачання. Так, Енергетичний Офіс Угорщини (енергетичний регулятор, 

який функціонував до створення Управління) почав видавати ліцензії на 

здійснення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової 

енергії, встановлення цін та тарифів для суб’єктів господарювання, які 

здійснюють ці види діяльності, а також контроль та нагляд за регульованими 
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видами діяльності [260, c. 2]. Також у 2011 році було прийнято новий Закон «Про 

водопостачання», яким децентралізовану систему державного регулювання у 

сфері водопостачання та водовідведення було замінено на централізовану, а 

повноваження щодо встановлення цін та тарифів було перекладено з місцевих 

органів публічної влади на регулятор. У спадок від старої системи Угорщина 

отримала розгалужену та розбалансовану структуру сфери, в якій функціонувало 

близько 400 суб’єктів господарювання (33 найбільші з яких надавали послуги з 

водопостачання та водовідведення майже 85 % споживачів, а кількість 

споживачів підприємств варіювалася від 66 до 2 176 229). Місцеві органи 

публічної влади встановлювали ціни та тарифи на підставі різних методологій. 

Це призводило до того, що ціни та тарифи значно відрізнялися навіть у межах 

одного населеного пункту [260, c. 29–30]. У результаті реформи було здійснено 

інтеграцію сфери водопостачання та водовідведення шляхом зменшення 

кількості підприємств до 41 (станом на січень 2016 року), а також розроблено 

уніфіковані принципи ціно- та тарифоутворення для всіх підприємств [268]. 

Окрім функцій регулювання енергетики та комунальних послуг регулятор в 

Угорщині також здійснює окремі функції управління у сфері водопостачання та 

водовідведення. Так, для забезпечення стабільного й сталого розвитку сфери 

водопостачання та водовідведення у довгостроковій перспективі Законом «Про 

водопостачання» передбачено, що всі суб’єкти господарювання у цій сфері 

мають розробляти план розвитку на 15 років, який включає в себе план з 

реновації інфраструктури, план із заміни обладнання та інвестиційний план. 

Плани розвитку кожного року подаються на затвердження Управлінню, яке 

також здійснює моніторинг виконання цих планів [227, c. 79]. Необхідно 

звернути увагу, що в Угорщині повноваження щодо регулювання цін та тарифів 

у сфері водопостачання та водовідведення, а також у сфері поводження із 

побутовими відходами розподілені між незалежним регулятором та органом 

виконавчої влади. Відповідно до законодавства підприємства у сфері 

водопостачання та водовідведення подають до Управління детальну інформацію 

стосовно структури тарифів. Управління готує пропозиції щодо встановлення 
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тарифів і передає їх на розгляд Міністру національного розвитку, який і 

встановлює офіційні тарифи для кожного підприємства шляхом видання 

відповідного указу. При цьому здійснення контролю та нагляду за 

регульованими видами діяльності в означених сферах віднесено до виключної 

компетенції регулятора.  

У Республіці Польща у секторах, що належать до сфери комунальних 

послуг, застосовуються різні моделі інституційного забезпечення державного 

регулювання. Так, функції державного регулювання у сфері теплопостачання 

покладені на енергетичний регулятор, в той час як у сфері водопостачання та 

водовідведення, а також у сфері поводження із побутовими відходами ці функції 

здійснюють місцеві органи публічної влади. Централізація функцій у сфері 

теплопостачання та їх здійснення енергетичним регулятором обумовлена 

принципом єдності паливно-енергетичних ринків, до яких відносяться ринки 

природного газу, електроенергії, тепла, а також сфери когенерації, рідкого 

палива, відновлювальних джерел енергії. При цьому, враховуючи локальний 

характер теплопостачання, значну роль у здійсненні функцій регулювання 

відіграють територіальні органи енергетичного регулятора [59, с. 82]. 

Енергетичним регулятором у Республіці Польща є Енергетичний Регуляторний 

Офіс [26], створений відповідно до Закону Республіки Польща «Про енергетику» 

від 10 квітня 1997 року [272]. Згідно із Законом енергетичний регулятор є 

єдиноначальним органом. За Президентом Енергетичного Регуляторного Офісу 

(керівний орган регулятора) закріплюється статус центрального органу 

державної адміністрації. Президент призначається на посаду Прем’єр-міністром 

Республіки Польща, а процедуру відбору кандидатів на посаду забезпечує 

Міністерство економіки. Президент Енергетичного Регуляторного Офісу 

забезпечує виконання завдань, які пов’язані із здійсненням регулювання 

паливно-енергетичних ринків та сприяння розвитку конкуренції. До сфери 

діяльності енергетичного регулятора віднесено ліцензування діяльності 

суб’єктів господарювання паливно-енергетичних ринків, регулювання цін та 

тарифів, здійснення контролю та моніторингу відповідних ринків, вирішення 
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спорів, захист прав споживачів тощо. Як зазначено у Звіті про діяльність 

Президента Енергетичного Регуляторного Офісу за 2017 рік, з моменту 

прийняття у 1997 році Закону Республіки Польща «Про енергетику» компетенція 

Президента Енергетичного Регуляторного Офісу постійно змінювалася в 

напрямі її розширення, при чому не тільки з позиції кількості, а й складності 

завдань. Так, окрім здійснення власне регуляторних функцій регулятор також 

забезпечує розвиток конкуренції на паливно-енергетичних ринках, що значно 

розширює його повноваження щодо здійснення контролю та моніторингу. Це 

впливає на правову природу енергетичного регулятора та посилення його ролі. 

Крім того, численні зміни до Закону Республіки Польща «Про енергетику», 

пов’язані із визначенням повноважень регулятора, зробили положення цього 

закону більш комплексними та складними для розуміння. Це призводить до 

виникнення значних розбіжностей у тлумаченні сутності окремих повноважень 

як при здійсненні адміністративних процедур, так і під час судових розглядів 

[263, с. 13–18]. У зв’язку із локальним характером сфери теплопостачання 

здійснення функцій державного регулювання покладається на Департамент з 

регулювання ринків електричної та теплової енергії (у структурі центрального 

апарату регулятора) та територіальні органи енергетичного регулятора. Серед 

обов’язків Департаменту визначено здійснення ліцензійних проваджень та 

підготовка проектів рішень про надання, зміну, анулювання та підтвердження 

закінчення терміну дії ліцензії на здійснення діяльності з виробництва, передачі, 

розподілу та постачання теплової енергії у Мазовецькому воєводстві. Крім того, 

Департамент здійснює адміністративні процедури щодо затвердження тарифів 

на теплову енергію для суб’єктів господарювання, що діють у межах 

Мазовецького воєводства. Якщо раніше Департамент здійснював 

адміністративні процедури лише для суб’єктів господарювання, які щорічно 

виробляли щонайменше 250 000 ГДж тепла в межах Мазовецького воєводства, 

то з 9 серпня 2017 року це обмеження було усунено, і Департамент розглядає 

заяви щодо затвердження тарифів всіх суб’єктів господарювання, що 

зареєстровані в межах цього воєводства. Територіальні органи енергетичного 
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регулятора згідно із закріпленими за ними завданнями та в межах визначеної 

території також здійснюють адміністративні процедури з ліцензування та 

розгляду і затвердження тарифів [263, с. 223–227]. Діяльність з регулювання 

територіальними органами регулятора дає змогу, з одного боку, забезпечити 

єдність принципів регулювання в межах всієї країни, а з другого – враховувати 

локальний характер сфери теплопостачання та певною мірою скористатися 

перевагами децентралізованих систем. На відміну від теплопостачання, функції 

державного регулювання у сфері водопостачання та водовідведення, а також у 

сфері поводження із побутовими відходами покладені на місцеві органи 

публічної влади. Загальні правові засади здійснення функцій регулювання у цих 

сферах визначено Законом Республіки Польща «Про централізоване 

водопостачання та водовідведення» від 12 червня 2006 року [253] та Законом 

Республіки Польща «Про збереження чистоти та порядку в ґмінах» від 13 

вересня 1996 року [271]. Відповідно до законодавства на місцеві органи 

публічної влади покладено обов’язок щодо організації та забезпечення 

здійснення діяльності у сфері водопостачання та водовідведення, а також у сфері 

поводження із побутовими відходами. Зазначені органи наділяються значними 

повноваженнями щодо здійснення управління у цих сферах, а також окремими 

регуляторними повноваженнями. Так, війт ґміни (бургомістр, президент) 

наділений повноваженнями щодо видачі дозволів на здійснення відповідних 

видів діяльності та контроль за цими видами діяльності, а рада ґміни – щодо 

встановлення тарифів на відповідні послуги.  

Потрібно звернути увагу, що децентралізовані моделі мають низку переваг 

порівняно із централізованими моделями. Як зазначається у Звіті Світового 

Банку з питань приватизації, регулювання та конкуренції, такі системи 

допомогають враховувати умови розвитку та особливості сфери комунальних 

послуг у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, 

наближують органи державного регулювання до споживачів та суб’єктів 

господарювання, що надають комунальні послуги, а також вдосконалити 

механізм забезпечення виконання рішень органів державного регулювання [244, 
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с. 95–96]. Незважаючи на переваги децентралізації державного регулювання, 

така модель не є оптимальною для невеликих за розміром країн, а також країн з 

низькою інституційною спроможністю. Крім того, як показує досвід Республіки 

Польща у сфері теплопостачання, скористатися перевагами децентралізованої 

моделі можна навіть в умовах централізації функцій державного регулювання.  

Деякі держави – члени ЄС обирають для себе змішану модель, яка 

передбачає розподіл окремих функцій регулювання між регулятором та 

місцевими органами публічної влади. Так, Литовська Республіка визначає 

загальні засади змішаної моделі інституційного забезпечення державного 

регулювання у сфері теплопостачання, водопостачання та водовідведення на 

рівні Закону Литовської Республіки «Про теплоенергетику» від 20 травня 2003 

року [248] та Закону Литовської Республіки «Про управління питним 

водопостачанням і водовідведенням у Литовській Республіці» від 13 липня 2006 

року [249]. Згідно із цими законами для здійснення діяльності з постачання тепла 

суб’єкти господарювання повинні отримати відповідні ліцензії. Порядок і 

правила видачі ліцензій затверджуються урядом. Видача, призупинення, 

анулювання ліцензій, а також контроль за ліцензованими видами діяльності 

покладається на Національну комісію з контролю цін та енергії щодо суб’єктів 

господарювання, які щорічно здійснюють постачання 10 ГВт тепла і більше, а 

також на виконавчий орган муніципалітету щодо тих суб’єктів, які щорічно 

здійснюють постачання тепла в обсязі, що є менше 10 ГВт. Отже, критерієм 

розподілу повноважень між регулятором та місцевими органами публічної влади 

є обсяг теплової енергії, постачання якої здійснюється відповідними суб’єктами 

господарювання. Цей же критерій застосовується і при розмежуванні 

повноважень щодо встановлення цін та тарифів. Так, встановлення цін на тепло 

для суб’єктів господарювання, які щорічно здійснюють постачання 10 ГВт тепла 

і більше, здійснює Національна комісія, а муніципальна рада встановлює ціни 

лише для тих суб’єктів господарювання, які здійснюють постачання менше 10 

ГВт теплової енергії на рік. У сфері водопостачання ліцензуванню підлягає лише 

діяльність зі здійснення публічного питного водопостачання та водовідведення. 
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При цьому на території муніципалітету видається тільки одна ліцензія на 

здійснення публічного водопостачання. Ліцензійне провадження здійснюється 

Національною комісією з контролю цін та енергії, яка також здійснює контроль 

за ліцензованою діяльністю. Інше питне водопостачання та водовідведення 

(непублічне), як і індивідуальний водозабір та індивідуальне водовідведення, не 

ліцензується. Порядок взаємодії та розмежування повноважень між регулятором 

і місцевими органами публічної влади щодо встановлення тарифів у сфері 

водопостачання та водовідведення має свої особливості. Публічні постачальники 

води відповідно до методики ціноутворення мають здійснювати розрахунок цін 

і після їх погодження Національною комісією з контролю цін та енергії повинні 

подавати на затвердження до рад муніципалітетів, на територіях яких вони 

здійснюють питне водопостачання і водовідведення. Інші постачальники води 

повинні встановлювати ціни відповідно до методології ціноутворення шляхом їх 

погодження із регулятором. Публічні постачальники води повідомляють 

Національну комісію про ціни, встановлені муніципальними радами, та їх 

обґрунтування, протягом 10 днів з дня встановлення ціни але не пізніше, ніж за 

30 днів до дати набрання ними чинності. У разі встановлення порушень щодо 

ціноутворення, Національна комісія звертається до муніципалітетів, які мають 

усунути всі виявлені недоліки. Національна комісія також контролює, чи були 

ціни, встановлені муніципальними радами і застосовані постачальниками води, 

встановлені відповідно до методології та принципів ціноутворення, визначених 

законодавством, а також чи покривають ціни витрати на питне водопостачання 

та водовідведення, а також інші необхідні витрати, пов’язані з діяльністю та 

понесені постачальником води. У разі, якщо муніципальні ради встановили ціни 

інші, ніж ті, що були погоджені постачальниками води з регулятором, 

Національна комісія має право вимагати від муніципалітетів надати розрахунки 

встановлених цін. У разі, якщо ціни, встановлені муніципальними радами не 

відповідають методології або порушують принципи ціноутворення, або не 

покривають витрати на питне водопостачання та водовідведення, а також інші 

необхідні витрати, пов’язані з діяльністю та понесені постачальником води, 
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Національна комісія має право вимагати від муніципальних рад усунення 

виявлених порушень протягом двох місяців або подати нові ціни для погодження 

згідно з процедурою, визначеною законодавством. У випадках, коли 

муніципальні ради не в змозі усунути виявлені порушення протягом двох 

місяців, Національна комісія своїм рішенням має право в односторонньому 

порядку встановлювати ціни для відповідних суб’єктів господарювання. 

Потрібно звернути увагу на те, що муніципальні ради в частині здійснення 

повноважень щодо встановлення тарифів на водопостачання та водовідведення 

є підконтрольними регулятору. 

Враховуючи зазначене вище, особливістю інституційного забезпечення 

державного регулювання у сфері комунальних послуг, з одного боку, є створення 

та функціонування незалежного органу державного регулювання, за якими 

законодавством закріплено особливий статус, а з другого – наділення місцевих 

органів влади значними регулятивними повноваженнями. Розроблення 

універсальної інституційної моделі державного регулювання неможливе з 

огляду на локальний характер сфери комунальних послуг. Аналіз досвіду держав 

– членів ЄС дає нам змогу виділити такі інституційні моделі державного 

регулювання у сфері комунальних послуг: 

 за критерієм кількості та галузевої компетенції регуляторів: галузева 

модель державного регулювання, за якої створюються окремі регулятори у 

різних сферах, зокрема енергетики, комунальних послуг, телекомунікацій та 

зв’язку, транспорту тощо, або створення єдиного регулятора, компетенція якого 

поширюється на всі мережеві галузі; 

 за критерієм правового статусу органу державного регулювання: 

державне регулювання може здійснюватися незалежним регулятором, що займає 

особливе місце в системі органів публічної адміністрації, або органами 

виконавчої влади, або органами антимонопольно-конкурентного регулювання, 

які здійснюють певні регуляторні функції в умовах конкурентного ринку; 
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 за критерієм розмежування повноважень між регулятором та 

місцевими органами публічної влади: централізована (державне регулювання 

здійснюється виключно регулятором на загальнодержавному рівні), 

децентралізована (державне регулювання здійснюється виключно місцевими 

органами публічної влади) та змішана моделі (державне регулювання 

здійснюється як регулятором, так і місцевими органами публічної влади на 

підставі визначеного законом розподілу повноважень між ними). 
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1.3 Функціонально-правовий механізм державного регулювання у 

сфері комунальних послуг 

 

Об’єктивні зміни в економіці, поступова лібералізація та розвиток 

конкуренції у сферах, які традиційно визнавалися природними монополіями, 

зумовлює зміну підходів до розуміння сутності державного регулювання та його 

інституційного забезпечення. Це, в свою чергу, приводить до необхідності 

переосмислення сутності та змісту функціонально-правового механізму 

державного регулювання, за допомогою якого органи державного регулювання і 

здійснюють регулюючий вплив у сфері комунальних послуг.  

Попри свою фундаментальність та важливість чіткого розуміння, у чому 

полягає сутність та зміст функціонально-правового механізму та з яких 

елементів він має складатися, ці питання залишаються предметом наукових 

дискусій. Крім того, немає єдності серед науковців щодо визначення і такого 

більш загального поняття, як механізм державного регулювання.  

Досліджуючи механізм державного регулювання у сфері комунальних 

послуг, насамперед потрібно виходити із загального розуміння поняття 

«механізм». Варто погодитися з висновком Н. П. Харченка, що у загальному 

значенні будь-який механізм є «сукупністю взаємозалежних і взаємодіючих 

частин, елементів при наявності, з одного боку, внутрішньої упорядкованості й 

узгодженості між ними, а з іншого боку диференціації й відносної автономності» 

[215, с. 290]. Стосовно характерних ознак механізму, вважаємо, що                             

О. В. Радченко запропонував обґрунтований та вичерпний перелік ознак 

механізму як категорії, що використовується у соціальних науках. До таких ознак 

вчений пропонує відносити наступні: «механізм є продуктом організованої 

діяльності; має мету або функцію; містить послідовність дій, певний вид руху; 

передбачає переважно однобічний вплив з чітко визначеним вектором впливу; 

має суб’єкт і об’єкт; характеризується жорстким взаємозв’язком, усталеністю 

процесу, правил взаємодії; його функціонування в ідеалі націлене на автоматизм; 
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побудова механізму носить структурно-функціональний характер; має ознаки 

відкритої або закритої системи» [197, с. 20]. 

Серед визначень поняття «механізм державного регулювання», 

сформованих науковцями в межах окремих сфер економіки, можна зустріти 

наступні: «система засобів, важелів, методів і стимулів» [72], «сукупність 

інструментів і методів впливу» [36], «сукупність організаційно-економічних 

методів та інструментів» [69], «сукупність видів та способів дій суб’єкта 

регулювання» [76], «сукупність відповідних принципів, методів та заходів 

управлінського впливу» [218], «сукупність принципів, функцій, форм, методів, 

інструментів та спосіб їх застосування» [34] тощо.  

Наведені визначення допомагають дійти висновку, що науковці 

визначають механізм державного регулювання через перелік його елементів. 

Проте єдиного підходу до розуміння того, які саме елементи утворюють 

механізм державного регулювання, у науковій літературі поки що не 

сформувалося. Це, з одного боку, пов’язано із тим, що механізм державного 

регулювання сам по собі є багатоаспектним явищем, тому складнощі із його 

визначення є цілком об’єктивними. З другого боку – відсутністю єдиного 

розуміння сутності державного регулювання. Як вже зазначалося, у вітчизняній 

науковій літературі державне регулювання розглядається переважно в контексті 

його співвідношення із державним управлінням та розкривається через різні 

категорії, включаючи «діяльність», «вплив», «форма впливу», «комплекс 

засобів» [51, с. 58].  

Переважна більшість науковців при аналізі механізму державного 

регулювання застосовує положення теорії державного управління. Враховуючи 

спільну організаційно-правову природу управління та регулювання, такий підхід 

є виправданим, але за умови, що положення теорії державного управління 

застосовуються з урахуванням сутності та специфіки державного регулювання. 

Проте, як свідчить аналіз наукових публікацій, механізм державного 

регулювання або отожнюється із механізмом державного управління, або ж 
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розглядається як його похідна категорія. Це не дає змоги повною мірою 

дослідити й розрити сутність та зміст механізму державного регулювання.  

Аналіз наукових підходів до розуміння механізму державного 

регулювання допомогає зробити висновок про можливість виокремлення 

широкого та вузького розуміння цього поняття. У широкому розумінні механізм 

державного регулювання є сукупністю взаємопов’язаних та взаємообумовлених 

елементів, що перебувають у динаміці, зокрема, суб’єктів, об’єктів, мети, 

завдань, принципів, функцій, методів та інструментів державного регулювання. 

У межах цього розуміння механізм державного регулювання можна розглядати 

як систему, яка складається із методологічної, інституційної та функціональної 

підсистем, що взаємопов’язані та взаємозалежні і перебувають у динаміці. До 

методологічної підсистеми пропонуємо відносити цілі, завдання та принципи 

державного регулювання. Елементами інституційної підсистеми є суб’єкти та 

об’єкти державного регулювання, тобто відповідні органи публічної 

адміністрації та певне зовнішнє середовище, представлене діяльністю суб’єктів 

господарювання у сфері комунальних послуг. А елементами функціональної 

підсистеми є відповідно функції, форми, методи та інструменти державного 

регулювання. У вузькому розумінні механізм державного регулювання можна 

розглядати як елемент системи державного регулювання, що зводиться до 

сукупності функцій, форм, методів та інструментів, які застосовуються органами 

регулювання для здійснення регулюючого впливу на об’єкти [51, с. 58]. У межах 

цього розуміння, на нашу думку, доцільно використовувати термін 

«функціонально-правовий механізм» для того, щоб підкреслити, що елементи 

цього механізму пов’язані з функціонально-правовими аспектами діяльності 

органів державного регулювання.  

На наш погляд, функціонально-правовий механізм обумовлюється метою 

та принципами діяльності органів державного регулювання у сфері комунальних 

послуг. Саме тому в межах нашого дослідження ми приділимо увагу не лише 

функціонально-правовим аспектам діяльності органів державного регулювання, 

а й меті, завданням та принципам цих органів. 
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Метою державного регулювання у сфері комунальних послуг є 

забезпечення ефективності функціонування секторів, що належать до сфери 

комунальних послуг. У контексті державного регулювання пропонуємо 

виокремлювати довгострокові, середньострокові та короткострокові цілі органів 

державного регулювання, які спрямовані на забезпечення досягнення загальної 

мети державного регулювання. 

Довгострокові цілі, як правило, визначаються у відповідних стратегіях 

розвитку секторів і встановлюються на тривалий проміжок часу. Такими цілями 

є збалансування публічних та приватних інтересів, обмеження монополізму та 

сприяння розвитку конкуренції у потенційно конкурентних сегментах ринків, 

забезпечення фінансової стабільності функціонування підприємств та 

підвищення їх інвестиційної привабливості, стимулювання підприємств до 

підвищення ефективності своєї діяльності і поліпшення якості послуг, а також 

забезпечення соціальної справедливості при наданні послуг [58, с. 103].  

Середньострокові цілі визначаються на підставі довгострокових і 

передбачають термін реалізації від одного до п’яти років. До таких цілей, 

відповідно, можна віднести запровадження механізмів вільного та відкритого 

доступу суб’єктів господарювання до інфраструктурних мереж задля створення 

умов для розвитку конкуренції, захист прав споживачів, які, за умови 

перебування ринку у стані природної монополії, не мають інших конкуруючих 

альтернатив відповідним товарам та послугам, забезпечення самоокупності 

діяльності суб'єктів господарювання та можливості отримання розумного 

прибутку на вкладені інвестиції, запровадження нових методик ціноутворення, 

які здатні забезпечити економічну ефективність та соціальну справедливість при 

наданні комунальних послуг, сприяння інноваціям, які дадуть змогу за рахунок 

застосовування більш ефективних технологій підвищити ефективність 

діяльності підприємств, запровадження системи стимулів для надавачів послуг 

до скорочення ними витрат на виробництво, формування соціально справедливої 

системи надання адресної допомоги для споживачів, які не здатні оплачувати 

вартість комунальних послуг [58, с. 103–104]. 
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Короткострокові цілі та завдання встановлюються переважно на один рік і 

закріплюються у річних планах діяльності відповідних органів регулювання. 

Науковці нерідко у своїх працях ототожнюють середньострокові та 

короткострокові цілі із завданнями. Дійсно, на перший погляд, таке ототожнення 

є цілком логічним. Однак цілі є скоріш певним бажаним результатом, в той час 

як завдання – це конкретні кроки на шляху досягнення цього самого результату 

[58, с. 104].  

Важливе місце в механізмі державного регулювання у сфері комунальних 

послуг посідають принципи діяльності органів державного регулювання. У 

найзагальнішому розумінні принципами є певні основоположні ідеї, керівні 

засади та ціннісні орієнтири, що визначають напрями діяльності органів 

регулювання та впливають на її зміст.  

Нерідко принципи сприймаються не як засадничі ідеї, положення та 

орієнтири, а як щось суто декларативне і абстрактне. Проте принципи мають не 

лише теоретичне, а й неабияке практичне значення, яке полягає у наступному. 

По-перше, принципи спрямовані на забезпечення стабільного та 

передбачуваного державного регулювання у відповідних сферах. По-друге, вони 

встановлюють певні рамки, які надають більш чіткого розуміння ролі органів 

регулювання при здійсненні впливу на суб’єктів господарювання у відповідних 

сферах, а також сприяють більшій узгодженості дій цих суб’єктів в умовах 

складного політичного контексту. По-третє, принципи надають певні орієнтири 

для оцінки ефективності інституційного забезпечення державного регулювання 

та визначення напрямів його вдосконалення.   

У вітчизняній науковій літературі відсутній єдиний підхід до 

систематизації принципів державного регулювання. У цілому науковці 

погоджуються із поділом принципів на загальні та спеціальні, проте в контексті 

дослідження певних сфер економіки вони переважно наводять лише перелік 

принципів, не визначаючи при цьому, які саме принципи є загальними, а які – 

спеціальними.  
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У роботах вітчизняних науковців можна зустріти виокремлення таких 

принципів, як науковість, погодження інтересів, цілеспрямованість, 

пріоритетність, доцільність, системність, комплексність, принцип гнучкості й 

адаптації, достатності, принципи організаційно-правового й економіко-

організаційного забезпечення [43], принцип поступовості та етапності 

державного регулювання економіки, пріоритету права над економікою, єдності 

економіки і політики, ефективності, прозорості, відповідальності [216, с. 108], 

принцип передбачуваності, послідовності і справедливості, зрозумілості та 

ефективності, принцип екологічної доцільності [76], принцип державності, 

достатньої лібералізації, змішаної економіки, легітимності, інтеграції, 

відкритості, нелінійності, продуктивної взаємодії, конкретності, організаційної, 

економічної й енергетичної ефективності, прогнозування, планування, 

програмування розвитку галузі, раціональності й інноваційності [47, с. 45–48].  

На нашу думку, принципи відіграють роль вимог, які висуваються до 

регулюючих органів при здійсненні ними впливу на відповідні об’єкти 

регулювання. На підставі аналізу низки публікацій і аналітичних звітів [228; 244; 

259], а також досвіду держав – членів ЄС пропонуємо до принципів діяльності 

органів державного регулювання відносити такі: 

- принцип незалежності, який полягає у тому, що органи регулювання 

мають бути самостійними, незалежними від будь-якого впливу при здійсненні 

своєї діяльності та прийнятті рішень; 

- принцип підзвітності, який полягає у тому, що органи державного 

регулювання є підзвітними органам державної влади та іншим заінтересованими 

сторонам за результати своєї діяльності. Питання забезпечення підзвітності 

регуляторів без порушення при цьому їх незалежності у літературі отримало 

назву «дилеми незалежності-підзвітності» [262]. Для встановлення правильного 

балансу між незалежністю та підзвітністю органів регулювання на 

законодавчому рівні мають бути закріплені загальні засади та гарантії 

інституційної та функціональної незалежності органів регулювання, а також 

механізми їхньої підзвітності; 
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- принцип прозорості та відкритості, який передбачає оприлюднення 

органами регулювання інформації про їхню діяльність та прийняті рішення, 

зокрема, оприлюднення звітів про свою діяльність і фінансових звітів, проектів 

окремих рішень та проведення обговорень перед прийняттям цих рішень, 

написання пояснювальних записок (окремих думок) щодо рішень, результатів 

проведення обговорень, надання інформації за запитами тощо; 

- принцип узгодженості можна розглядати у трьох аспектах: по-

перше, це чітка регламентація та узгодженість повноважень регуляторів, 

відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також органів 

місцевого самоврядування стосовно здійснення ними регулювання; по-друге, 

узгодженість законів та підзаконних нормативно-правових актів, на підставі 

яких здійснюється державне регулювання; по-третє, узгодженість механізму 

державного регулювання із публічною політикою, здійснюваною урядом у 

відповідній сфері; 

- принцип передбачуваності, який полягає у тому, що органи 

регулювання мають здійснювати свою діяльність прозоро та послідовно 

відповідно до встановлених пріоритетів та планів діяльності, щоб суб’єкти 

господарювання та споживачі мали змогу передбачити можливі регулятивні 

рішення органів регулювання; 

- принцип гнучкості, який передбачає, що органи регулювання мають 

оперативно реагувати на будь-які зміни, включаючи технологічні зміни у 

відповідних сферах, зміни у структурі ринків, зміни у публічній політиці, щоб 

механізм регулювання відповідав тим умовам, у яких він функціонує; 

- принцип ефективності вимагає, щоб втручання органів регулювання 

у функціонування відповідних ринків було економічно обґрунтованим, тобто 

щоб витрати на здійснення регулювання були пропорційними позитивному 

ефекту від нього, а регулятивні рішення приймалися вчасно та у встановленому 

порядку.  

При формуванні функціонально-правового механізму державного 

регулювання важливим є забезпечення єдності та взаємообумовленості цілей, 
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завдань і принципів діяльності органів державного регулювання із функціями та 

формами, а також методами та інструментами, які органи державного 

регулювання застосовують при здійсненні регулюючого впливу.  

У теорії адміністративного права функції розглядаються переважно як дії, 

види, напрями діяльності, елементи управлінського процесу, складові 

управлінської діяльності, певні види управлінського впливу тощо. В контексті 

державного регулювання пропонуємо розглядати функції як певні напрями 

діяльності регулюючих органів, спрямовані на забезпечення досягнення цілей 

державного регулювання.  

До функцій органів державного регулювання у сфері комунальних послуг 

можна віднести наступні: 

- регламентуюча функція, яка полягає у встановленні правил, що 

закріплюються у нормативно-правових актах і є обов’язковими для виконання 

суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері комунальних 

послуг (проявляється при розробці та затвердженні органами регулювання 

нормативно-правових актів з питань провадження ліцензійної діяльності, 

регулювання цін та тарифів, здійснення контролю за регульованою діяльністю, 

розгляду звернень споживачів, врегулювання спорів, що виникають між 

суб’єктами господарювання тощо); 

- стимулююча функція, яка передбачає використання економічних 

стимулів та заохочень з метою впливу на діяльність суб’єктів господарювання, 

для її спрямування у певному напрямі (проявляється при наданні суб’єктам 

господарювання податкових пільг, субсидій, кредитів, квот та інших видів 

державної підтримки); 

- коригуюча функція, яка спрямовується на усунення невідповідності 

між фактичною та бажаною діяльністю суб’єктів господарювання шляхом 

уточнення або зміни органами регулювання прийнятих ними рішень 

(проявляється при зміні та (або) коригуванні цін та тарифів); 

- обмежувальна функція, що характеризується встановленням певних 

рамок, у межах яких суб’єкти господарювання можуть здійснювати свою 
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діяльність (проявляється при встановленні обмежень для суб’єктів 

господарювання щодо суміщення видів діяльності); 

- контрольна функція, яка полягає у дослідженні та оцінці діяльності 

суб’єктів господарювання з метою встановлення її відповідності або 

невідповідності визначеним стандартам, умовам, правилам тощо (проявляється 

при здійсненні контролю за додержанням суб’єктами господарювання 

ліцензійних умов).   

Діяльність органів державного регулювання реалізується за допомогою 

певних форм. На нашу думку, доцільно погодитися з Ю. І. Трещевським, який 

визначає форми державного регулювання як «абстракції, що втілюються на 

практиці у вигляді певного набору методів та інструментів впливу держави на 

діяльність господарюючих суб’єктів» [213].  

Отже, форми є певними абстракціями, за якими знаходиться набір 

конкретних методів та інструментів. Враховуючи методи та інструменти 

державного регулювання у сфері комунальних послуг, про які мова буде йтися 

далі, вважаємо за доцільне виділяти економічну, правову та організаційну форми 

діяльності органів державного регулювання. Економічна форма передбачає 

комбінацію методів та інструментів, спрямованих на регулювання доступу на 

ринки, що належать до сфери комунальних послуг, регулювання цін та тарифів 

на товари й послуги, а також здійснення контролю за регульованою діяльністю. 

Правова форма характеризується комбінацією методів та інструментів, 

спрямованих на встановлення правил щодо здійснення тих видів діяльності, які 

опосередковані економічною формою (ліцензування, встановлення цін та 

тарифів, здійснення контролю), та забезпечення виконання цих правил всіма 

суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність у сфері комунальних 

послуг. У межах цієї форми органи регулювання розробляють та затверджують 

нормативно-правові акти (ліцензійні умови, тарифні методики, порядки 

здійснення контролю тощо), приймають рішення щодо видачі ліцензій та 

встановлення цін та тарифів, забезпечують примусове виконання встановлених 

правил за результатами розгляду спорів і звернень споживачів. Організаційна 



68 

 

форма передбачає комбінацію методів та інструментів для здійснення належного 

кадрового, матеріально-технічного й інформаційного забезпечення державного 

регулювання [51, с. 59].  

Як вже зазначалося вище, форми є лише абстракціями, які передбачають 

наявність конкретних методів та інструментів. Традиційно в науковій літературі 

під методами розуміють способи, прийоми та засоби здійснення впливу суб’єктів 

на об’єкти. Т. О. Коломоєць при дослідженні методів діяльності публічної 

адміністрації визначає методи як сукупність засобів здійснення управлінських та 

публічно-сервісних функцій держави, впливу суб’єктів публічної адміністрації 

на об’єкти [67, с. 193]. У контексті державного управління О. П. Рябченко 

зазначає, що «з позицій адміністративного права, метод управління відповідає на 

запитання, як, яким способом реалізуються завдання управлінської діяльності». 

З урахуванням цього науковець розглядає методи як «сукупність прийомів, 

операцій, процедур здійснення управлінської діяльності, певний порядок 

взаємодії суб’єкту та об’єкту управління» [204, с. 102-103].  

Вважаємо, що метод як елемент функціонально-правового механізму 

державного регулювання у сфері комунальних послуг потрібно розглядати саме 

як певні способи та прийоми здійснення регулюючого впливу суб’єктами 

державного регулювання на відповідні об’єкти.   

Заледжно від різних критеріїв в адміністративно-правовій науці виділяють 

різні групи та види методів управління. Традиційним є поділ на прямі та непрямі 

(опосередковані), адміністративні та економічні. При цьому Ю. В. Ващенко 

підкреслює, що позиції науковців щодо співвідношення зазначених методів є 

різними [19, с. 11]. Так, переважна більшість вчених ототожнюють 

адміністративні та прямі методи, а також відповідно економічні та непрямі 

(опосередковані) методи. Однак інколи ці групи методів розглядаються 

науковцями як окремі.  

На нашу думку, ці групи методи лише формально є різними. Така 

формальність полягає у критерії їх виділення. Наприклад, якщо в основу 

розмежування прямих та непрямих (опосередкованих) методів покладено 



69 

 

правовий критерій – характер здійснюваного впливу, то в основу розмежування 

адміністративних та економічних – не правовий, а скоріше економічний 

критерій. Але, по суті, ці групи методів є тотожними. При цьому необхідно 

підкреслити, що, на нашу думку, поділ на прямі (адміністративні) та непрямі 

(економічні) є доволі вдалим, оскільки дає змогу підвести під ці дві групи майже 

усю сукупність прийомів та способів державного впливу на відповідні суспільні 

відносини.  

У теорії адміністративного права використання специфічних методів 

(засобів) впливу розглядається як один із критеріїв розмежування державного 

управління та державного регулювання. Так, вважається, що для державного 

управління характерним є здійснення прямого впливу суб’єктів на об’єкти та 

використання відповідно адміністративних методів. Натомість державне 

регулювання передбачає не тільки вплив на об’єкти управління, а й вплив на 

суспільне середовище цих об’єктів шляхом використання певних засобів. Саме 

тому, на думку Є.Б. Кубка, державне регулювання інколи ототожнюють із 

використанням непрямих (економічних, заохочувальних, стимулюючих) методів 

управлінського впливу. При цьому науковець підкреслює, що державне 

регулювання не може бути використане без застосування методів 

безпосереднього впливу на об’єкти управління, і тому державне регулювання 

зрештою неможливе без державного управління [1, с. 66].  

Вважаємо, що в межах державного регулювання можна використовувати 

не лише непрямі (економічні) методи, а й прямі (адміністративні). Прямі та 

непрямі методи взаємодоповнюють один одного і не повинні протиставлятися, 

адже лише за умови їхнього поєднання можливе здійснення впливу на відповідні 

об’єкти. У такому випадку критерієм для розмежування регулювання та 

управління є те, які саме методи будуть домінуючими при здійсненні 

відповідними органами регулюючого впливу. Якщо такі органи застосовують 

методи прямого і непрямого впливу, але останні є домінуючими, то потрібно 

вести мову саме про здійснення державного регулювання.  
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Досить часто у науковій літературі до методів державного регулювання 

відносять ліцензування, патентування, квотування, застосування нормативів та 

лімітів, регулювання цін та тарифів, державне замовлення, інвестування, 

надання пільг, дотацій, субсидій тощо. На нашу думку, такий підхід не зовсім 

правильний, а всі перераховані вище елементи є інструментами, а не методами 

державного регулювання. Ототожнення деякими науковцями методів та 

інструментів державного регулювання зумовлено тим, що у літературі і методи, 

і інструменти розглядають як певні способи, прийоми та засоби здійснення 

впливу. Вважаємо, що різниця між методами та інструментами полягає у рівні 

абстракції при їх визначенні.  

Методи є більш абстрактною категорією, що характеризується певними 

способами та прийомами здійснення впливу на об’єкти регулювання, який, в 

свою чергу, може бути прямим та непрямим. Інструменти потрібно розглядати 

як конкретні засоби, за допомогою яких і здійснюється цей вплив. При цьому в 

окремих випадках за допомогою одних і тих самих інструментів може 

здійснюватися як прямий, так і непрямий вплив. Наприклад, такий інструмент 

державного регулювання, як встановлення цін та тарифів залежно від обраної 

методики ціно- та тарифоутворення може забезпечувати як прямий, так і 

непрямий вплив на діяльність суб’єктів господарювання у сфері комунальних 

послуг. Зокрема, при встановленні цін та тарифів на комунальні послуги за 

методикою «витрати плюс» орган регулювання здійснює прямий вплив на 

діяльність відповідних суб’єктів господарювання, а при встановленні цін та 

тарифів на комунальні послуги за методикою стимулюючого регулювання – 

непрямий вплив. Відтак, методи та інструменти є взаємопов’язаними 

категоріями, проте не тотожними.  

Коли йдеться про здійснення державного регулювання у сфері 

комунальних послуг, то воно зазвичай обмежується лише окремими видами 

діяльності, зокрема, контроль за тим, які суб’єкти функціонують у відповідній 

сфері, встановлення цін та тарифів на регульовані продукти, а також контроль за 

виробництвом товарів та наданням послуг на відповідних ринках. Щодо 
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здійснення кожного із цих видів діяльності, органи регулювання встановлюють 

певні правила та у разі їх порушення суб’єктами господарювання забезпечують 

їх примусове виконання. З урахуванням зазначеного деякі науковці пропонують 

виділяти такі інструменти регулювання, як встановлення правил, які є 

обов’язковими для виконання суб’єктами господарювання, регулювання 

доступу на ринок, що є регульованим, встановлення цін та тарифів на товари та 

послуги, яка виробляються та (або) надають в межах регульованих галузей, 

контроль за виробництвом товарів та наданням послуг у формі контролю за 

обсягами вироблених товарів і наданих послуг та встановлення стандартів 

виробництва, а також примусове забезпечення виконання правил регулювання, 

що здійснюється на підставі скарг споживачів або за результатами проведення 

періодичних перевірок [269, с. 125–138]. 

У деяких джерелах можна зустріти перелік та характеристику елементів 

регулювання, що утворюють механізм державного регулювання у сфері 

комунальних послуг. Наприклад, в аналітичному звіті KPMG до таких елементів 

відносять регулювання доступу на ринок шляхом видачі ліцензій та дозволів, 

регулювання цін, нагляд та контроль за функціонуванням і розвитком ринку, 

захист прав споживачів, врегулювання спорів тощо [230]. З урахуванням 

контексту, в якому вживається термін «елементи регулювання», можна дійти 

висновку, що ці елементи, по суті, і є інструментами регулювання.  

Деякі вчені до інструментів регулювання також відносять і окремі 

інструменти управління. Так, Т. Хорват та Г. Петері на підставі порівняльного 

аналізу механізму державного регулювання у сфері комунальних послуг у 

країнах Центральної та Східної Європи пропонують виділяти сім груп 

інструментів, які вони також називають елементами регулювання, а саме: 

законодавче забезпечення різних організаційних форм та встановлення правил 

оподаткування, ліцензування, встановлення цін та тарифів, захист споживачів, 

галузеве планування та прийняття стратегічних рішень, визначення схем 

фінансування капітальних інвестицій, укладення угод державно-приватного 

партнерства та здійснення закупівель. При цьому дослідники зазначають, що 
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інструменти щодо нормативного регулювання, ліцензування, встановлення цін 

та тарифів, а також захисту споживачів застосовують переважно органи 

регулювання, які функціонують на центральному рівні, в той час як інші 

інструменти є більш характерними для місцевих органів публічної влади [238,    

с. 51]. На нашу думку, галузеве та стратегічне планування, затвердження 

інвестиційних планів підприємств, укладення угод державно-приватного 

партнерства та здійснення закупівель за своєю природою є все ж таки 

управлінськими інструментами. Проте, як вже зазначалося, державне 

регулювання не може здійснюватися без застосування методів та інструментів 

безпосереднього впливу на об’єкти управління, а тому на практиці прямі та 

непрямі методи й інструменти не протиставляються, а застосовуються у їх 

єдності та взаємодії. 

Як уже зазначалося вище, під державним регулюванням потрібно розуміти 

комплекс правових та економічних інструментів. Відтак, до правових 

інструментів державного регулювання пропонуємо відносити нормативно-

правове регулювання та сукупність інструментів, які застосовуються для 

забезпечення виконання рішень, прийнятих органами державного регулювання, 

а також для захисту прав споживачів, зокрема, врегулювання спорів, що 

виникають між суб’єктами господарювання, розгляд звернень громадян, 

притягнення до юридичної відповідальності суб’єктів господарювання та їх 

посадових осіб, а також застосування санкцій. До економічних інструментів – 

ліцензування діяльності суб’єктів господарювання, регулювання цін та тарифів, 

державна підтримка та економічне стимулювання діяльності суб’єктів 

господарювання, контроль за додержанням ліцензійних умов, а також нагляд за 

виробництвом товарів та наданням послуг відповідно до встановлених 

нормативів та стандартів.   

Відповідно, аналіз наукових підходів до розуміння механізму державного 

регулювання дає змогу зробити висновок про можливість виокремлення 

широкого та вузького розуміння цього поняття. У широкому розумінні механізм 

державного регулювання у сфері комунальних є сукупністю взаємопов’язаних та 
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взаємообумовлених елементів, що утворюють методологічну (цілі, завдання та 

принципи державного регулювання), інституційну (суб’єкти та об’єкти 

державного регулювання) та функціональну (функції, форми, методи та 

інструменти державного регулювання) підсистеми. У вузькому розумінні 

механізм державного регулювання можна розглядати як сукупність функцій, 

форм, методів та інструментів, які застосовуються органами регулювання для 

здійснення регулюючого впливу на об’єкти. У межах цього розуміння доцільно 

використовувати термін «функціонально-правовий механізм державного 

регулювання».  

Серед елементів функціонально-правового механізму державного 

регулювання у сфері комунальних послуг можна виділити функції 

(регламентуюча, стимулююча, коригуюча, обмежуюча, контролююча), форми 

(правова, економічна, організаційна), методи (прямі та непрямі (опосередковані), 

адміністративні й економічні) та інструменти (правові інструменти – 

нормативно-правове регулювання та сукупність інструментів, які 

застосовуються для забезпечення виконання рішень, прийнятих органами 

державного регулювання, а також для захисту прав споживачів, зокрема, 

врегулювання спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, розгляд 

звернень громадян, притягнення до юридичної відповідальності суб’єктів 

господарювання та їх посадових осіб, а також застосування санкцій; економічні 

інструменти – ліцензування діяльності суб’єктів господарювання, регулювання 

цін та тарифів, державна підтримка й економічне стимулювання діяльності 

суб’єктів господарювання, контроль за додержанням ліцензійних умов, а також 

нагляд за виробництвом товарів та наданням послуг відповідно до встановлених 

нормативів та стандартів). 
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Висновки до Розділу 1 

 

Дослідження теоретико-правових засад державного регулювання у сфері 

комунальних послуг дає можливість сформулювати наступні висновки. 

Державне регулювання у сфері комунальних послуг визначено як 

комплекс правових та економічних інструментів, за допомогою яких держава в 

особі її органів (спеціально створеного незалежного галузевого регулятора та 

місцевих органів публічної влади) здійснює вплив на діяльність суб’єктів 

господарювання з метою забезпечення ефективності функціонування секторів, 

що належать до сфери комунальних послуг.  

Визначено такі моделі інституційного забезпечення державного 

регулювання у сфері комунальних послуг у державах – членах ЄС: 

 за критерієм кількості та галузевої компетенції регуляторів: галузева 

модель державного регулювання, за якої створюються окремі регулятори у 

різних сферах, зокрема енергетики, комунальних послуг, телекомунікацій та 

зв’язку, транспорту тощо, або створення єдиного регулятора, компетенція якого 

поширюється на всі мережеві галузі; 

 за критерієм правового статусу органу державного регулювання: 

державне регулювання може здійснюватися незалежним регулятором, що займає 

особливе місце в системі органів публічної адміністрації, або органами 

виконавчої влади, або органами антимонопольно-конкурентного регулювання, 

які здійснюють певні регуляторні функції в умовах конкурентного ринку; 

 за критерієм розмежування повноважень між регулятором та 

місцевими органами публічної влади: централізована (державне регулювання 

здійснюється виключно регулятором на загальнодержавному рівні), 

децентралізована (державне регулювання здійснюється виключно місцевими 

органами публічної влади) та змішана моделі (державне регулювання 

здійснюється як регулятором, так і місцевими органами публічної влади на 

підставі визначеного законом розподілу повноважень між ними). 
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Узагальнено підходи до розуміння функціонально-правового механізму 

державного регулювання, на підставі яких запропоновано виокремити широкий 

та вузький підходи до розуміння механізму державного регулювання у сфері 

комунальних послуг. У широкому розумінні механізм державного регулювання 

у сфері комунальних є сукупністю взаємопов’язаних та взаємообумовлених 

елементів, що утворюють методологічну (цілі, завдання та принципи державного 

регулювання), інституційну (суб’єкти та об’єкти державного регулювання) та 

функціональну (функції, форми, методи та інструменти державного 

регулювання) підсистеми. У вузькому розумінні механізм державного 

регулювання можна розглядати як сукупність функцій, форм, методів та 

інструментів, які застосовуються органами регулювання для здійснення 

регулюючого впливу на об’єкти. У межах цього розуміння доцільно 

використовувати термін «функціонально-правовий механізм державного 

регулювання».  
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РОЗДІЛ 2 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

2.1 Сфера комунальних послуг як об’єкт державного регулювання в 

Україні  

 

Сфера комунальних послуг охоплює широке коло секторів, включаючи 

теплопостачання, водопостачання та водовідведення, поводження із побутовими 

відходами, телекомунікації, транспорт та ін. Незважаючи на певні особливості 

функціонування, ці сектори мають низку спільних рис, які впливають на 

визначення сутності державного регулювання та формування його 

інституційного забезпечення і функціонально-правового механізму.  

По-перше, сектори, що належать до сфери комунальних послуг, зазвичай є 

природними монополіями. Традиційно вважається, що монополією є стан ринку, 

коли один суб’єкт господарювання займає домінуюче становище. Однак термін 

«природна монополія», як справедливо зазначає Р. Познер, належить більш не до 

кількості суб’єктів на ринку, а до відношення між попитом та технологією 

пропозиції. Якщо весь попит у межах відповідного ринку може бути задоволений 

за найменших витрат одним суб’єктом, аніж двома та більше, ринок є природною 

монополію безвідносно до кількості суб’єктів на ньому [257, с. 1–2].  

Серед характеристик природних монополій, які притаманні сфері 

комунальних послуг, можна виділити такі: високі витрати на будівництво нової 

інфраструктури («sunk costs»); значний ефект від масштабу («economy of scale»); 

значний ефект від розширення сфер діяльності («economy of scope»). Однак 

наявність зазначених характеристик не завжди свідчить про те, що відповідний 

ринок раз і назавжди потрібно визнати природною монополією та здійснювати 

його регулювання. Природні монополії вразливі до технологічних змін. 

Яскравим прикладом є сфера телекомунікацій, яка раніше була сферою 
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природної монополії, але із розвитком нових технологій, пов’язаних із 

безпровідним розподілом, стала повністю конкурентним ринком.  

Крім того, навіть якщо окремі види діяльності й мають ознаки природної 

монополії, але на практиці може бути більш вигідно, щоб сектори, які 

відносяться до сфери комунальних послуг, були конкурентним, незважаючи на 

теоретичні переваги, що їх мають надавати природні монополії. Тому у кожному 

конкретному випадку має належним чином здійснюватися аналіз регулювання з 

урахуванням витрат та переваг, які надає його здійснення («cost-benefit 

analysis»). Такий аналіз повинен включати в себе не лише аналіз негативних 

наслідків, які тягне за собою здійснення регулювання, але й аналіз 

адміністративних витрат, які покладаються на уряд та сферу в цілому. Якщо 

результати аналізу свідчитимуть про переваги перебування відповідної сфери у 

стані природної монополії порівняно із конкурентним середовищем, то 

регулювання має здійснюватися спеціально утвореними незалежними органами.   

По-друге, до сфери комунальних послуг належать сектори, які за своїми 

характеристиками належать до мережевих («network industries»). Сфера 

комунальних послуг безпосередньо пов’язана із обслуговуванням 

інфраструктурних об’єктів та мереж, зокрема, магістральних і розподільчих 

теплових мереж, магістральних та розподільчих трубопроводів для 

водопостачання, каналізаційних мереж тощо. Однак порівняно з іншими 

мережевими галузями сфера комунальних послуг має значні відмінності. Так, 

якщо сфери телекомунікацій, електричної енергії, природного газу, залізничного 

транспорту є загальнодержавними та міждержавними, то сфера комунальних 

послуг (теплопостачання, водопостачання, водовідведення, поводження з 

відходами) є локальною. Розмір мереж зазвичай є обмеженим у довжині, а 

мережі не з’єднані між собою. Це зумовлено тим, що технічна можливість та 

економічна цінність передачі товарів цими мережами на великі відстані 

обмежена. Тому, як правило, кожна мережа приєднана до одного заводу та 

обслуговує територію відповідного населеного пункту. У зв’язку із локальним 

характером сфери комунальних послуг значна частина функцій регулювання, 
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зокрема щодо видачі ліцензій та встановлення цін і тарифів, може делегуватися 

відповідним місцевим органам публічної влади. 

По-третє, сфера комунальних послуг має важливе соціально-економічне 

значення, оскільки пов’язана із задоволенням базових потреб людини щодо 

забезпечення комфортних умов проживання. Комунальні послуги є суспільним 

благом, а тому держава має сприяти безперервності й доступності їх надання. 

Відповідно, питання щодо якості надання комунальних послуг та встановлення 

цін на них завжди мають політичний підтекст.  

У законодавстві України та вітчизняній науковій літературі зміст поняття 

«сфера комунальних послуг» нерідко ототожнюють зі змістом таких понять, як 

«житлово-комунальне господарство» та «ринок комунальних послуг». Проте 

зазначені поняття потрібно розрізняти. Крім того, слід чітко та однозначно 

визначити, що є сферою комунальних послуг та які види діяльності  нею 

охоплюються, оскільки це питання має неабияке значення при подальшому 

формуванні функціонально-правового механізму державного регулювання.  

У науковій літературі у контексті визначення об’єкта державного 

регулювання переважно використовують термін «житлово-комунальне 

господарство». Вітчизняні науковці визначають житлово-комунальне 

господарство або як сукупність взаємопов’язаних підгалузей, які представлені 

природними монополіями [17, с. 9], або як сукупність житлових та 

інфраструктурних об’єктів, засобів виробництва та (або) суб’єктів, які 

забезпечують їх утримання, експлуатацію та ремонт, а також надають житлово-

комунальні послуги для забезпечення потреб населення та промисловості [75, с. 

15; 218, с. 8].  

В економічній літературі, окрім терміна «житлово-комунальне 

господарство», можна зустріти і термін «ринок житлово-комунальних послуг», 

який переважно визначають як механізм відносин у сфері товарного обміну між 

різними суб’єктами. Проте переліки суб’єктів, між якими відбувається товарний 

обмін, науковці визначають по-різному. О. З. Апостолюк, наприклад, до таких 

суб’єктів відносить лише виробників та споживачів житлово-комунальних послуг 
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[6, с. 5], а  С. М. Мельник, окрім виробників та споживачів, також державні органи 

та банківські установи [86, с. 10]. 

Зауважимо, що термін «житлово-комунальне господарство» є більш 

характерним для радянського періоду, коли акцент у механізмі державного 

регулювання робився на інфраструктурні об’єкти та виробничі потужності 

підприємств, а не на споживача та його потреби. Перехід до ринкової економіки 

зумовлює необхідність змін у бізнес-моделях підприємств у сфері комунальних 

послуг з їх переорієнтацією на потреби споживачів. В Україні така необхідність 

посилюється значним підвищенням цін та тарифів і низькою якістю комунальних 

послуг. Соціально-правова трансформація суспільства і держави також 

обумовлює необхідність орієнтації на потреби споживачів та органів державного 

регулювання при здійсненні ними своєї діяльності.  Перехід до нової моделі 

організації й регулювання секторів, що належать до сфери комунальних послуг, 

супроводжується зміною термінології у законодавстві. У зв’язку із цим у 

контексті здійснення державного регулювання замість терміна «житлово-

комунальне господарство» все частіше використовують термін «сфера 

комунальних послуг».  

Незважаючи на використання цього терміна у законодавстві, зокрема, у 

назві Законів України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» 

[117] та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» [171], законодавець його визначення не 

наводить. Системний аналіз законодавчих актів і наукових праць свідчить про 

те, що у законодавстві поняття «сфера комунальних послуг» можна вживати у 

широкому та вузькому розумінні. Так, у межах широкого розуміння 

законодавець визначає сферу комунальних послуг як сукупність певних секторів 

(теплопостачання, водопостачання та водовідведення, поводження з побутовими 

відходами) або конкретних видів діяльності у цих галузях. А в межах вузького 

розуміння – як сукупність комунальних послуг, які надаються виконавцями 

таких послуг.  
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09 листопада 2017 року ВРУ прийняла новий Закон України «Про 

житлово-комунальні послуги» [120], який буде введено в дію 01 травня 2019 

року. Закон суттєво змінює систему та принципи надання та споживання 

житлово-комунальних послуг та, як зазначається у аналітичній довідці, 

підготовленій у рамках Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в 

Україні», передбачає: «демонополізацію пропозиції (відкриття ринку для нових 

суб’єктів, які готові якісно надавати житлово-комунальні послуги на 

конкурентних засадах); демонополізацію попиту (надання споживачам дієвих 

механізмів самостійного вибору та зміни виконавців житлово-комунальних 

послуг, обрання моделей договірних відносин); відмову від державного 

регулювання тарифів там, де ціна на послугу може бути договірною; прозорість 

тарифоутворення там, де ціна лишається регульованою – у тому числі шляхом 

«виведення» з тарифу на послугу окремих складових; прозорість і 

справедливість нарахування плати за послуги – у тому числі шляхом 

забезпечення 100 % обліку послуг та доступу споживачів до облікової 

інформації» [92]. 

Зазначений Закон закріплює новий перелік та назви комунальних послуг. 

Якщо раніше переліки житлово-комунальних послуг та їх склад залежно від 

функціонального призначення визначалися відповідним центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

житлово-комунального господарства, то відтепер вичерпний перелік житлово-

комунальних послуг закріплено на рівні зазначеного Закону. Так, до 

комунальних належать послуги з постачання та розподілу природного газу, 

постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, 

постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого 

водовідведення, поводження з побутовими відходами. Зауважимо, що 

законодавець відносить до сфери комунальних послуг лише ті види діяльності, 

які мають ознаки природної монополії. Проте до сфери комунальних послуг, 

окрім зазначених вище, також можна відносити послуги з освітлення вулиць, 

прибирання місць загального користування, ремонту та утримання вулиць, доріг, 
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мостів та інших транспортних інженерних споруд, ремонту та утримання 

водовідвідних та дренажних систем, утримання парків та скверів і озеленення 

територій, ритуальні послуги та утримання місць поховання, послуги із 

поводження із твердими та рідкими побутовими відходами, послуги із 

перевезення пасажирів громадським транспортом тощо [238]. Важливим є те, що 

зазначений Закон до комунальних послуг відносить послугу з постачання та 

розподілу природного газу та послугу з постачання й розподілу електричної 

енергії. У попередній редакції закону до комунальних послуг було віднесено 

лише послугу з газопостачання, а послугу з постачання та розподілу електричної 

енергії взагалі не було віднесено до комунальних. Новий Закон України «Про 

житлово-комунальні послуги» також вирішує питання щодо місця послуги з 

поводження з побутовими відходами у структурі житлово-комунальних послуг. 

Відтепер ця послуга є окремою комунальною послугою і не може бути 

складовою послуги з утримання багатоквартирного будинку, як це дозволялося 

за попереднім законом [57, с. 154–155].  

Зауважимо, що перелік послуг, визначений у постанові КМУ «Про 

забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 

послуги» від 1 червня 2011 року № 869 [121] та відповідних постановах НКРЕКП 

щодо порядку формування тарифів [144; 145; 146; 148], не відповідає переліку, 

закріпленому у новому Законі України «Про житлово-комунальні послуги». Так, 

якщо зазначений Закон до комунальних послуг відносить послуги з постачання 

та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, 

постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого 

водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими 

відходами, то відповідні постанови КМУ та НКРЕКП визначають порядок 

формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування і 

постачання, послуги з централізованого опалення, послуги з постачання гарячої 

води, послугу газопостачання, послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення, послуги з централізованого постачання холодної води, 

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем). Це означає, 
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що до моменту введення в дію цього Закону з метою узгодження термінології 

мають бути прийнятті нові нормативно-правові акти щодо порядку формування 

тарифів на комунальні послуги. 

У державах – членах ЄС природний газ, електрична енергія, теплова 

енергія, та вода є товарами, постачання яких здійснюється через мережу. 

Відповідно до законодавства України природний газ, електрична енергія, 

теплова енергія, холодна вода, гаряча вода, стічні води, побутові відходи також 

визначені як товарна продукція. Однак, окрім поняття «товар», законодавець 

також вживає поняття «послуга», що, в свою чергу, призводить до 

термінологічної плутанини.  

На практиці «межа» між постачанням товару та наданням послуги 

проходить по «зрізу будинку». До межі з будинком здійснюється постачання 

ресурсів як товару, а з моменту, коли товар потрапляє у внутрішньобудинкові 

системи, починається процес надання комунальної послуги. Відтак, виходить, 

що виробники відпускають певну товарну продукцію, а споживачі отримують її 

вже у вигляді послуги та оплачують вартість ресурсу і вартість надання такої 

послуги. Погоджуємося з тим, що за таких умов відбувається підміна понять, 

коли замість товару споживачеві надаються комунальні послуги, що 

забезпечують так званий «комфорт»; однак у результаті такої підміни руйнується 

як фінансовий, так і технологічний ланцюжок у системі взаємин «постачальник 

– споживач» [45, с. 82]. 

У новому Закон України «Про житлово-комунальні послуги» законодавець 

намагається вирішити цю проблему шляхом зміни назви комунальних послуг та 

їх узгодження із назвами видів господарської діяльності щодо виробництва, 

транспортування, розподілу та постачання електричної енергії, природного газу, 

теплової енергії як товарної продукції, які закріплені у спеціальних законах, 

зокрема Законах України «Про ринок електричної енергії», «Про ринок 

природного газу», «Про теплопостачання», «Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення» та «Про відходи». Логіка законодавця 

полягає у тому, що комунальні послуги виробляються поза межами будинку і до 
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споживачів потрапляють через внутрішньобудинкові системи вже у готовому 

вигляді. У межах будинку ніяка додаткова діяльність не здійснюється, а тому 

немає жодних підстав включати до плати за послугу вартість її надання.   

Потрібно звернути увагу на те, що за новим Законом України «Про 

житлово-комунальні послуги» [120] у разі укладання колективного договору (від 

імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем 

або іншою уповноваженою співвласниками особою) вартість комунальних 

послуг складається із плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру 

затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих 

комунальних послуг, визначеного й розподіленого відповідно до законодавства. 

Відтак, здійснюється плата лише за спожиті ресурси (певний товар), а не за 

надання відповідної послуги. Однак у разі укладання індивідуального договору 

(кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно) плата 

виконавцю комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу 

природного газу і електричної енергії) буде складатися з: плати за послугу, що 

розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну 

комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, визначеного 

відповідно до законодавства; плати за абонентське обслуговування, граничний 

розмір якої визначається КМУ; плати за обслуговування, поточний ремонт 

внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, які забезпечують 

надання такої послуги, що визначається договором між виконавцем та 

співвласниками. 

Ці нововведення хоча і свідчать про спробу законодавця врегулювати 

питання щодо розмежування діяльності з постачання певних ресурсів та надання 

послуг, проте питання термінологічної неузгодженості не вирішують. На нашу 

думку, у Законі України «Про житлово-комунальні послуги» має бути закріплено 

поняття «комунальний ресурс». Комунальним ресурсом є природний газ, 

електрична енергія, теплова енергія, вода, стічні води, побутові відходи, що 

використовуються для надання комунальних послуг. Виконавці комунальних 

послуг на підставі відповідних договорів здійснюють постачання цих ресурсів 
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споживачам. Враховуючи зазначене, комунальні послуги, по суті, можна 

розглядати як діяльність виконавця комунальних послуг з постачання 

споживачам комунальних ресурсів через внутрішньобудинкові системи з метою 

забезпечення умов проживання та/або перебування осіб у житлових і 

нежитлових приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків та споруд 

згідно з нормативами, нормами, стандартами, порядками і правилами, що 

здійснюється на підставі відповідних договорів про надання житлово-

комунальних послуг. 

Розмежування діяльності із постачання певного товару та надання послуги 

має не лише теоретичне, а й практичне значення, оскільки впливає на визначення 

того, хто є відповідальним за якість товару або послуги, які отримують 

споживачі. Так, Закон України «Про житлово-комунальні послуги» [120] 

закріплює, що виконавець комунальної послуги зобов’язаний забезпечувати 

своєчасність надання, безперервність і відповідну якість комунальних послуг 

згідно із законодавством та умовами договорів про їх надання, у тому числі 

шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або 

міжнародних стандартів. При цьому виконавець забезпечує відповідність 

кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам лише на 

межі внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку та інженерно-

технічних систем приміщення споживача (тобто «до входу в будинок») і, по суті, 

не є відповідальним за якість послуги безпосередньо у квартирі будинку. Логіка 

цього положення зрозуміла. Якщо внутрішньобудинкові системи перебувають у 

незадовільному технічному стані, внаслідок чого відбувається значна втрата 

ресурсів у цих системах, то виконавці послуг дійсно нездатні забезпечити 

належну якість комунальних послуг.  

Для того, щоб забезпечити кількісні та якісні характеристик послуги «до 

входу в будинок», всі будівлі, приєднані до зовнішніх інженерних мереж, мають 

бути забезпечені вузлами комерційного обліку, що передбачено нормами Закону 

України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» [165]. 

Відповідно до Прикінцевих та Перехідних положень зазначеного Закону 
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оператор зовнішніх інженерних мереж зобов’язаний здійснити оснащення 

вузлами комерційного обліку будівель, що на день набрання чинності цим 

Законом були приєднані до зовнішніх інженерних мереж і не були оснащені 

такими вузлами обліку, або якщо такі вузли обліку на день набрання чинності 

цим Законом вийшли з ладу у такі строки: теплової енергії – до 02 серпня 2018 

року, гарячої та питної води для нежитлових будівель – до 02 серпня 2018 року, 

а для житлових будівель – до 02 серпня 2019 року. Проте, як зазначає Асоціація 

міст України, за даними Мінрегіону на початок 2018 року фактичний рівень 

оснащення будівель приладами обліку є доволі низьким. Так, лічильниками 

теплової енергії оснащено 79,9 % будівель, холодної води – 26,7 %, гарячої води 

– 14,8 %. За попередніми підрахунками Мінрегіону, на забезпечення 

стовідсоткового встановлення  приладів комерційного обліку потрібно ще 

близько 4,6 млрд грн. Встановлення вузлів комерційного обліку оператори 

зовнішніх інженерних мереж (підприємства у сфері комунальних послуг) 

здійснюють за рахунок власних коштів або за рахунок місцевих бюджетів, 

оскільки порядок здійснення внесків за встановлення обслуговування та заміну 

вузлів комерційного обліку, як це передбачено Законом, досі не розроблений. 

Відтак, маловірогідним є оснащення будівель вузлами комерційного обліку у 

встановлені Законом строки [214].  

На нашу думку, в контексті формування функціонально-правового 

механізму державного регулювання потрібно використовувати не вузьке, а 

широке розуміння сфери комунальних послуг як конкретних видів діяльності у 

секторі централізованого теплопостачання, централізованого водопостачання та 

водовідведення, а також поводження із побутовими відходами.  

Зауважимо, що в законодавстві відсутній перелік видів діяльності, які 

охоплюються поняттям «сфера комунальних послуг». Так, виходячи із 

системного тлумачення положень Закону України «Про державне регулювання 

у сфері комунальних послуг», до сфери комунальних послуг можна віднести 

діяльність з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва 

теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або 
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поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, діяльність з 

централізованого водопостачання та водовідведення, а також діяльність з 

перероблення та захоронення побутових відходів. Водночас Закон України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг» при визначенні сфер діяльності НКРЕКП до сфери 

комунальних послуг відносить лише зазначені види діяльності у сфері 

теплопостачання, водопостачання та водовідведення, залишаючи поза увагою 

діяльність з перероблення та захоронення побутових відходів.  

Потрібно звернути увагу на те, що Закони України «Про природні 

монополії» та «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» як 

окремий вид діяльності виокремлюють централізоване водопостачання та 

водовідведення. Однак погоджуємося з тим, що суб’єкт господарювання може 

здійснювати окремо або діяльність тільки з централізованого водопостачання 

(виробництво та/або транспортування та/або постачання води), або тільки з 

централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічної води). 

Тому законодавством має бути передбачена можливість ліцензування цих видів 

діяльності як окремих. Зауважимо, що Закон України «Про питну воду, питне 

водопостачання і водовідведення» використовує лише поняття «централізоване 

питне водопостачання», в той час як Закон України «Про державне регулювання 

у сфері комунальних послуг» до видів діяльності у сфері комунальних послуг 

відносить централізоване водопостачання. Враховуючи ситуацію в Україні із 

забезпеченням якості питної води, підтримуємо пропозицію визнавати 

централізоване водопостачання питним лише за умови, що вироблена та спожита 

холодна вода відповідає стандарту якості питної води. Тому законодавством має 

бути передбачено, що діяльність з централізованого водопостачання включає в 

себе діяльність з централізованого постачання холодної води та 

централізованого постачання питної води [45, с. 27–31]. 

На практиці також виникає низка проблем, пов’язаних із правовим 

регулюванням діяльності із постачання гарячої води. Хоча новий Закон України 



87 

 

«Про житлово-комунальні послуги» [120] і відносить постачання гарячої води до 

комунальних послуг, проте доцільність визначення гарячої води як товару, 

постачання якого здійснюється через мережу, залишається предметом наукової 

дискусії. Зауважимо, що ні Закон України «Про природні монополії» [183], ні 

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» [168] не 

містять положень щодо такого виду діяльності, як постачання гарячої води. Це 

означає, що відповідно до чинного законодавства України цей вид діяльності, з 

одного боку, не належить до сфери природних монополій, а з другого – не 

підлягає ліцензуванню. На нашу думку, це пов’язано із тим, що постачання 

гарячої води може здійснюватися не лише з використанням центральних 

теплових пунктів (централізоване постачання гарячої води), а й з використанням 

індивідуальних теплових пунктів або автономних систем опалення.  

Як зазначається у звіті Інституту соціально-економічних стратегій, в 

різних країнах і різних містах існують різні підходи до забезпечення населення 

гарячою водою. Як правило, постачання гарячої води здійснюється з 

використанням індивідуальних теплових пунктів або автономних систем 

опалення, а тому цей вид діяльності не регулюється державою. Відтак, вибір між 

виробництвом гарячої води і наданням послуги гарячого водопостачання у 

кожному окремому випадку залежить від потреб споживачів. У звіті 

наголошується, що саме споживачі вирішують – «купити гарячу воду (якщо у 

будинку є індивідуальний тепловий пункт і його не цікавлять питання 

обслуговування внутрішньобудинкових мереж, повірки та обслуговування 

лічильників тощо), отримати послугу з гарячого водопостачання або купити 

теплову енергію і воду і самому потурбуватися про гаряче водопостачання у 

своєму будинку» [45, с. 76]. На нашу думку, такий підхід є оптимальним і для 

України. Аналіз положень Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 

свідчить про те, що зазначений Закон створює передумови для практичного 

застосування такого підходу.    

Отже, підсумовуючи, слід підкреслити, що поняття «сфера комунальних 

послуг» потрібно розглядати у широкому та вузькому розумінні. У межах 
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широкого розуміння сферу комунальних послуг потрібно визначати як 

сукупність певних секторів (теплопостачання, водопостачання та 

водовідведення, поводження з побутовими відходами) або видів діяльності у цих 

галузях. У межах вузького розуміння – як сукупність комунальних послуг, які 

надаються виконавцями таких послуг. Як об’єкт державного регулювання сферу 

комунальних послуг потрібно розглядати як сукупність певних видів діяльності 

у секторі централізованого теплопостачання, централізованого водопостачання 

та водовідведення, а також поводження із побутовими відходами, до яких слід 

відносити виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, 

постачання теплової енергії, централізоване водопостачання та водовідведення, 

перероблення побутових відходів та захоронення побутових відходів. При цьому 

діяльність з централізованого водопостачання повинна включати в себе 

діяльність з централізованого постачання холодної води та централізованого 

постачання питної води, яка має відповідати стандарту якості питної води. З 

метою врегулювання питання щодо розмежування діяльності з постачання 

певних ресурсів та надання комунальних послуг у Законі України «Про житлово-

комунальні послуги» має бути закріплено поняття «комунальний ресурс». 

Комунальним ресурсом є природний газ, електрична енергія, теплова енергія, 

вода, стічні води, побутові відходи, що використовуються для надання 

комунальних послуг. Відтак, комунальні послуги можна розглядати як діяльність 

виконавців комунальних послуг з постачання споживачам комунальних ресурсів 

через внутрішньобудинкові системи з метою забезпечення умов проживання 

та/або перебування осіб у житлових і нежитлових приміщеннях, будинках і 

спорудах, комплексах будинків і споруд згідно з нормативами, нормами, 

стандартами, порядками і правилами, що здійснюється на підставі відповідних 

договорів про надання житлово-комунальних послуг.  
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2.2 Суб’єкти державного регулювання у сфері комунальних послуг в 

Україні: загальна характеристика етапів формування та становлення  

 

У спадок від Радянського Союзу Україна отримала енергоємну та 

неефективну з технологічної, економічної та фінансової точок зору систему 

житлово-комунального господарства. Серед проблем цієї сфери на початку       

90-х рр. минулого століття – значний ступінь зносу обладнання, збитковість 

підприємств галузі, відсутність коштів та стимулів для модернізації 

інфраструктури й запровадження енергоефективних технологій, низька якість 

послуг, а також неефективне управління як на рівні підприємства, так і на рівні 

галузі в цілому. 

Кризовий стан потребував рішучих дій уряду задля реформування сфери 

комунальних послуг. Але таке реформування було б неможливим без 

впровадження механізмів державного регулювання, оскільки для ефективного 

розвитку галузі, яка перебуває у стані природної монополії, потрібна надійна 

система органів державного регулювання.  

Процес формування та становлення інституційного механізму державного 

регулювання у сфері комунальних послуг в Україні починається з моменту 

здобуття державою незалежності. Умовно цей процес можна поділити на чотири 

етапи, які пов’язані насамперед із створенням окремих органів регулювання та 

еволюцією їхнього правового статусу.  

Перший етап (1991–1999 рр.) характеризується окремими діями уряду, 

спрямованими на подолання кризи та стабілізацію фінансового стану у сфері 

комунальних послуг. Соціальна політика держави, доступні та дешеві 

енергоносії, доступ до яких Україна мала в період існування Радянського Союзу, 

зумовлювали низькі ціни на житлово-комунальні послуги. Як зазначається в 

аналітичному дослідженні Лабораторії законодавчих ініціатив, наприкінці 80-х 

років держава надавала житлово-комунальні послуги населенню майже 

безкоштовно, громадяни оплачували лише 2 % вартості фактично спожитих 

послуг. Однак в умовах переходу до ринкової економіки держава більше не 
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могла дозволити собі утримання всього житлово-господарського комплексу, 

особливо при подорожчанні енергоносіїв на початку 90-х років [210, с. 8]. 

З моменту здобуття незалежності на уряд покладалися повноваження щодо 

здійснення внутрішньої державної політики, зокрема і щодо ціноутворення у 

сфері житлово-комунального господарства. Так, відповідно до Закону України 

«Про ціни та ціноутворення» від 03 грудня 1990 року [194] КМУ наділяється 

повноваженнями щодо забезпечення здійснення державної політики цін, 

визначення переліку продукції, товарів і послуг, державні фіксовані та 

регульовані ціни і тарифи на які затверджуються відповідними органами 

державного управління, визначення повноважень органів державного 

управління в галузі встановлення і застосування цін (тарифів), а також по 

контролю за цінами (тарифами).  

Протягом 1991–1994 рр. відбулася перша хвиля значного підвищення 

тарифів. Однак в результатів цих дій тарифи продовжували бути економічно 

необґрунтованими, оскільки покривали лише 60 % фактичних витрат. У 1995–

1996 рр. мала місце друга хвиля, внаслідок якої тарифи на житлово-комунальні 

послуги підвищувалися декілька разів, що дало змогу досягти 80 % рівня 

відшкодування витрат. Одночасно розроблялися та запроваджувалися заходи із 

соціального захисту малозабезпечених сімей, в основному шляхом надання пільг 

та субсидій. З підвищенням тарифів збільшувалася і заборгованість з оплати 

житлово-комунальних послуг, що негативно впливало на фінансовий стан 

житлово-комунальних підприємств. До значних збитків підприємств призводило 

й те, що збільшення цін та тарифів на електричну енергію і природний газ 

фактично не позначалося на рівні цін на житлово-комунальні послуги [210, с. 8–

11]. 

У 1998–1999 рр. ВРУ приймає низку законодавчих актів, пов’язаних із 

ціновою політикою у сфері комунальних послуг, чим виходить за межі своїх 

повноважень, визначених Конституцією України, і втручається у повноваження 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 
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Так, 23 липня 1998 року ВРУ прийняла Закон України «Про тимчасову 

заборону підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та послуги 

громадського транспорту, що надаються громадянам України», ч. 1 ст. 1 якого 

тимчасово, до погашення заборгованості з виплати заробітної плати, стипендій, 

пенсій та інших соціальних виплат, заборонила підвищення цін і тарифів на 

вказані послуги. У зв’язку із прийняттям цього Закону Президент України 

звертається до КСУ. У своєму рішенні КСУ зазначає, що згідно з п. 6 частини 

першої ст. 92 Конституції України виключно законами України визначаються 

основи соціального захисту. Здійснення в цілому політики соціального захисту 

не належить до виключних повноважень ВРУ. Як і політика ціноутворення, 

політика соціального захисту є складовою частиною внутрішньої соціальної 

політики держави, і забезпечення її проведення, відповідно до п. 3 ст. 116 

Конституції України, здійснюється КМУ [202]. 

Відтак, КСУ доходить висновку, що приймаючи Закон України «Про 

тимчасову заборону підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та 

послуги громадського транспорту, що надаються громадянам України», який 

спрямований на безпосереднє регулювання цін і тарифів, причому лише в 

окремих сферах, без врахування стратегічних напрямів ціноутворення, 

визначених у Законі України «Про ціни і ціноутворення», ВРУ вийшла за межі 

повноважень, визначених Конституцією України, і втрутилась у повноваження 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування [202]. 

Незважаючи на позицію КСУ, 17 березня 1999 року ВРУ закріплює 

аналогічні положення шляхом внесення змін до Закону України «Про ціни і 

ціноутворення». Зазначеним Законом ст. 5 Закону України «Про ціни і 

ціноутворення» від 3 грудня 1990 року доповнено частиною другою, згідно з 

якою у разі виникнення заборгованості з виплат заробітної плати, стипендій, 

пенсій та інших соціальних виплат забороняється до погашення такої 

заборгованості підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та 

послуги громадського транспорту, що надаються громадянам України, а ст. 9 – 

частиною третьою, яка передбачає, що ціни і тарифи на житлово-комунальні 
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послуги (в тому числі, на електроенергію і природний газ для комунально-

побутових потреб населення України), послуги громадського транспорту і 

зв’язку встановлюються КМУ за погодженням з ВРУ. 

Президент України знову звертається до КСУ, який визнає ці положення 

неконституційними. Відповідно до Рішення КСУ від 10 лютого 2000 року 

внесені до Закону України «Про ціни і ціноутворення» зміни, зокрема положення 

частини другої ст. 5, не узгоджуються з поняттям «засади цінової політики», які 

уповноважена визначати ВРУ. На думку КСУ, цими змінами фактично 

сформульовано юридичну норму, аналогічну за змістом (хоча й досконалішу з 

точки зору юридичної техніки) з нормою ст. 1 Закону України «Про тимчасову 

заборону підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та послуги 

громадського транспорту,  що надаються громадянам України» від 23 липня 1998 

року, який КСУ визнано таким, що суперечить Конституції України 

(неконституційним). Крім того, КСУ доходить висновку, що не відповідають 

Конституції України (є неконституційними) і положення частини третьої ст. 9 

Закону України «Про ціни і ціноутворення» стосовно встановлення КМУ цін і 

тарифів на житлово-комунальні послуги (в тому числі на електроенергію і 

природний газ для  комунально-побутових  потреб населення  України), послуги 

громадського транспорту і зв’язку за погодженням з Верховною Радою України 

[203].  

Зазначені рішення КСУ є надзвичайно важливими, оскільки підкреслюють 

той факт, що саме КМУ у зазначений період був наділений повноваженням щодо 

реалізації державної цінової політики, а також щодо здійснення державного 

регулювання цін та тарифів у сфері житлово-комунальних послуг.  

Не зважаючи на те, що увага КМУ передусім була зосереджена на 

стабілізації фінансового стану галузі, нагальною була зміна підходів до 

управління об’єктами житлово-комунального господарства. Першим кроком 

стала передача державних об’єктів житлово-комунального господарства в 

комунальну власність територіальних громад, що зумовило зміщення фокусу 

управління з державного на місцевий рівень. У цей період функції управління та 
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окремі функції регулювання, зокрема встановлення тарифів на комунальні 

послуги підприємств комунальної власності, здійснюють органи місцевого 

самоврядування. На цьому етапі реформування сфери комунальних послуг 

передбачалося зміцнити та посилити роль органів місцевого самоврядування для 

більш ефективного організаційного та фінансового управління підприємствами 

та галуззю в цілому.  

У травні 1997 року приймається Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» [169], який закріплює повноваження органів 

місцевого самоврядування з управління та регулювання у сфері житлово-

комунального господарства, а також визначає загальні засади взаємовідносин 

цих органів з підприємствами, що надають комунальні послуги. Відповідно до 

цього Закону підприємства, установи та організації комунальної власності, 

зокрема й ті, що надавали комунальні послуги, були підпорядковані, підзвітні та 

підконтрольні органам місцевого самоврядування, які в межах здійснення 

управління комунальною власністю відповідно здійснювали часткове 

управління цими підприємствами та контроль за їх діяльністю. З 

підприємствами, установами та організаціями, що не перебували у комунальній 

власності територіальних громад, такі відносини будувалися виключно на 

договірній основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих 

органам місцевого самоврядування. До загальної компетенції сільських, 

селищних та міських рад було віднесено вирішення на пленарних засіданням 

питань, які безпосередньо були пов’язані із сферою комунальних послуг, 

зокрема щодо відчуження комунального майна, приватизації об’єктів 

комунальної власності, надання таких об’єктів у концесію (відповідно до змін, 

внесених у 1999 році), залучення інвестицій, в тому числі й іноземних, а також 

питань щодо створення, ліквідації, реорганізації і перепрофілювання 

підприємств, установ та організацій комунальної власності. Виконавчі органи 

сільських, селищних та міських рад наділялися повноваженнями щодо 

управління комунальною власністю, планування та обліку, здійснення контролю 

в порядку і в межах, визначених законодавством. Ці органи здійснювали також 
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окремі функції регулювання, зокрема, щодо встановлення тарифів на оплату 

комунальних послуг, які надаються підприємствами та організаціями 

комунальної власності відповідної територіальної громади, а також погодження 

в установленому порядку цих питань з підприємствами, установами та 

організаціями, які не належать до комунальної власності. Окремі положення 

Закону були присвячені власним і делегованим повноваженням виконавчих 

органів у сфері житлово-комунального господарства. 

Законодавством було закладено правову основу для того, щоб органи 

місцевого самоврядування стали рушійною силою проведення реформи на 

місцях. На декілька років, на період з 1997 по 2002 рік, навіть було припинено 

діяльність відповідного галузевого комітету – Державного комітету по житлово-

комунальному господарству [179; 180]. Однак, незважаючи на те, що органи 

місцевого самоврядування наділялися значними повноваженнями щодо 

управління та регулювання у сфері комунальних послуг на місцевому рівні, через 

низьку інституційну спроможність і відсутність відповідного досвіду вони були 

не здатні забезпечити більш ефективне управління житлово-комунальним 

господарством, покращити фінансово-економічний стан підприємств 

комунальної власності та підвищити рівень і якість надання житлово-

комунальних послуг.  

19 серпня 1997 року Президент України видає Указ «Про заходи щодо 

реалізації державної політики у сфері природних монополій» [159], який, по суті, 

був першим документом, що визначив загальні напрями державної політики 

саме у сфері природних монополій. Цим Указом підкреслюється необхідність 

удосконалення системи державного регулювання, включаючи регулювання цін 

та тарифів, розмежування компетенції та налагодження взаємодії між органами, 

які відповідно до законодавства здійснюють управління майном, розроблення і 

реалізацію державної політики у відповідних галузях, та органами, на які 

покладаються функції регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, а 

також формування конкурентних відносин на суміжних ринках. Крім того, у 
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цьому Указі визначаються базові напрями реформування окремих сфер 

природних монополій, зокрема, і житлово-комунального господарства.  

На проведення реформи у сфері житлово-комунального господарства 

негативно впливала відсутність протягом тривалого часу єдиного програмного 

документа, який би визначив стратегічні напрями цієї реформи. Такий документ 

з’являється лише у 1999 році, коли Указом Президента України від 19 жовтня 

1999 року № 1351/99 було схвалено Основні напрями прискорення 

реформування житлово-комунального господарства [184], серед яких, зокрема, 

поглиблення демонополізації та розвиток конкурентного середовища; 

удосконалення системи управління житлово-комунальним господарством, а 

також реформування системи фінансування житлово-комунального 

господарства. Цим документом було сформульовано стратегічне бачення того, 

що потрібно зробити за кожним напрямом дій та передбачено створення 

спеціальної Міжвідомчої комісії з реалізації реформи житлово-комунального 

господарства. Така комісія була створена 1 грудня 1999 року. До її складу 

увійшли керівники та представники центральних органів виконавчої влади, а 

основним її завданням була координація роботи міністерств, інших центральних 

і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій, пов’язаної із реформування сфери житлово-

комунального господарства. Однак, безпосереднє забезпечення реалізації 

Основних напрямів було покладено на КМУ.  

Таким чином, протягом першого етапу діяльність уряду переважно була 

спрямована на стабілізацію фінансового стану галузі, зокрема, шляхом 

підвищення тарифів до рівня, за якого вони б покривали повну собівартість 

комунальних послуг, запровадження механізму соціального захисту вразливих 

верств населення та посилення адресності надання пільг і субсидій, а також 

вжиття заходів до зменшення заборгованості населення. Проте відсутність 

протягом тривалого часу програмного документа стосовно реформи сфери 

комунальних послуг та єдиного органу, відповідального за проведення реформи 

й координацію дій різних заінтересованих сторін на державному рівні 
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зумовлювали відсутність результатів та поглиблення кризи у сфері. Здобутком 

першого етапу стало прийняття Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», який визначив необхідну правову основу для формування системи 

органів державного регулювання на місцевому рівні.  

Другий етап (2000–2009 рр.) починається з моменту прийняття 20 квітня 

2000 року Закону України «Про природні монополії» [183], який 

розповсюджував свою дію і на сферу комунальних послуг – сектори 

централізованого теплопостачання, централізованого водопостачання та 

водовідведення. Цей Закон містив низку важливих положень, зокрема, щодо 

інституційного забезпечення державного регулювання. Законом передбачалося 

створення національних комісій регулювання природних монополій – 

спеціальних органів, на які покладалося завдання регулювання діяльності 

суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних 

ринках. Крім того, відповідно до Закону в окремих випадках регулювання 

діяльності природних монополій могли здійснювати також і органи виконавчої 

влади та органи місцевого самоврядування. Отже, прийняття цього Закону стало 

відправною точкою для формування системи органів державного регулювання і 

у сфері комунальних послуг.  

Оскільки сфери централізованого теплопостачання, централізованого 

водопостачання та водовідведення також були віднесені до природних 

монополій, то такий орган регулювання мав бути створений і для сфери 

комунальних послуг. Протягом 2000–2002 рр. в Україні відбувається процес 

формування системи органів державного регулювання у сферах природних 

монополій відповідно до вимог вказаного Закону. Так, на підставі Указів 

Президента України [98; 161; 188] приводяться у відповідність до вимог Закону 

положення, які визначають правовий статус існуючих органів державного 

регулювання у сфері природних монополій, зокрема, НКРЕ – органу державного 

регулювання у сфері енергетики. Проте, протягом цього періоду окремий орган 

регулювання у сфері комунальних послуг так і не було створено. Процес 

формування повноцінної системи органів державного регулювання у сфері 
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комунальних послуг був доволі тривалим, і значний час окремі функції 

державного регулювання здійснювали переважно органи виконавчої влади та 

органи місцевого самоврядування. 

Постановою КМУ № 139 від 14 лютого 2002 року затверджується 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 

2002–2005 рр. та на період до 2010 року [192]. Ця Програма відображає та 

деталізує Основні напрями прискорення реформування житлово-комунального 

господарства, схвалені у 1999 році Президентом України. У цьому документі, як 

і в Указі Президента України, також наголошується на важливості 

удосконалення системи управління підприємствами і організаціями житлово-

комунального господарства всіх форм власності, поглиблення демонополізації 

житлово-комунального господарства та створення конкурентного середовища і 

ринку послуг, а також зменшення витрат та втрат енергоносіїв у житлово-

комунальному господарстві й проведення ефективної енергозберігаючої 

політики. Окрема увага в цій Програмі приділялася питанням інституційного 

забезпечення управління та регулювання у сфері житлово-комунального 

господарства, а також підкреслювалася необхідність впорядкування та чіткого 

розмежування функцій центральних органів виконавчої влади, національних 

комісій регулювання природних монополій, місцевих органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування. Це положення надзвичайно важливе, 

оскільки є яскравим прикладом того, що, з одного боку, уряд усвідомлював 

необхідність демонополізації та розвитку конкуренції у тих сферах житлово-

комунального господарства, які законодавством визначалися природними 

монополіями, а з другого – розумів, що для стабільного функціонування й 

розвитку житлово-комунального господарства демонополізація та розвиток 

конкуренції мають відбуватися з одночасним формуванням ринкових механізмів 

та ефективної системи органів державного регулювання. Окремий розділ 

Програми було присвячено формуванню ринкових відносин у сфері тепло-, 

водопостачання та водовідведення, які законодавством України визначалися 

природними монополіями. У Програмі наголошувалося, що діяльність 
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підприємств тепло, водопостачання та водовідведення потребує ефективного 

регулювання з боку центральних та місцевих органів влади. Таке ефективне 

регулювання має включати в себе: формування виробничих та інвестиційних 

програм на основі перспективних схем тепло-, водопостачання та 

водовідведення міст і населених пунктів; щорічне тарифне регулювання з 

урахуванням скорочення свідомо нераціональних витрат, прозорість 

формування тарифів; проведення моніторингу діяльності підприємств; 

забезпечення обліку і регулювання споживання основних комунальних послуг, 

що дасть можливість здійснити перехід від оплати за нормативами споживання 

до оплати згідно з показниками приладів обліку; економічно обґрунтований 

розвиток схем тепло-, водопостачання та водовідведення населених пунктів. 

Варто зазначити, що прийняття цієї Програми і спосіб її викладення свідчить про 

те, що уряд розумів масштаби кризи у галузі та мав прогресивні й амбітні плани 

щодо її подолання. Однак відсутність конкретного переліку заходів зі 

встановленими кінцевими строками їх виконання та органами, відповідальними 

за таке виконання, негативно вплинуло на успішність її реалізації. Більшість 

положень цієї Програми так і залишилися планами.  

Паралельно з прийняттям цієї Програми, у березні 2002 року, з метою 

активізації реформи створюється окремий центральний орган виконавчої влади 

– Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства 

[180]. Окрім класичних функцій органів виконавчої влади щодо формування та 

забезпечення державної політики, а також здійснення управління, міжгалузевої 

координації та функціонального регулювання у сфері житлово-комунального 

господарства, на Державний комітет було покладено і здійснення регулювання 

діяльності у сфері централізованого водовідведення та водо, теплопостачання. 

Відтак, у 2002 році замість створення окремого органу регулювання, 

передбаченого Законом України «Про природні монополії», функції 

регулювання у сфері комунальних послуг були покладені на Державний комітет 

України з питань житлово-комунального господарства, який належав до системи 

органів виконавчої влади.  
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Тенденція щодо здійснення регулювання діяльності суб’єктів природних 

монополій у сфері централізованого теплопостачання, водопостачання та 

водовідведення центральними органами виконавчої влади зберігається і 

протягом наступних років. У 2005 році замість ліквідованого Державного 

комітету з питань житлово-комунального господарства створюється новий 

центральний орган виконавчої влади – Міністерство будівництва, архітектури та 

житлово-комунального господарства України [181], а у 2007 році – Міністерство 

з питань житлово-комунального господарства України [182]. Зазначені 

центральні органи виконавчої влади здійснювали розроблення в межах 

повноважень системи нормативно-правових актів щодо формування цін/тарифів 

на житлово-комунальні послуги, стандартів, нормативів, норм, порядків та 

правил у сфері житлово-комунальних послуг, а також забезпечення контролю за 

їх дотриманням. Крім того, разом із місцевими органами виконавчої влади вони 

здійснювали у випадках, передбачених законодавством, ліцензування 

відповідних видів діяльності, а також контроль за дотриманням ліцензійних 

умов. Встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, а також 

контроль за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів в цей 

період здійснювали органи місцевого самоврядування та місцеві органи 

виконавчої влади. Контрольно-наглядові функції з питань додержання 

центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, підприємствами, установами та організаціями 

вимог щодо формування, встановлення та застосування цін та тарифів було 

покладено на Державну інспекцію з контролю за цінами, які діяла у складі 

Міністерства економіки [97; 99].  

Однак питання запровадження механізму державного регулювання, 

передбаченого Законом України «Про природні монополії», та необхідність 

створення національної комісії регулювання природних монополій у сфері 

комунальних послуг не втрачали своєї актуальності.  

27 квітня 2007 року Указом Президента України № 921/2007 затверджено 

Концепцію вдосконалення державного регулювання природних монополій [163], 
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яка знову наголошує на важливості застосування «єдиного підходу до 

регулювання діяльності суб’єктів господарювання, які виробляють (реалізують) 

товари на ринку, що перебуває у стані природної монополії, та діяльності 

суб’єктів господарювання, що діють на суміжних ринках, незалежно від сфери 

діяльності». Концепцією встановлюється, що незважаючи на положення Закону 

України «Про природні монополії», в деяких сферах органи регулювання так і не 

були створені. Тому вдосконалення регулювання діяльності у сферах, що 

належать до природних монополій, та на суміжних ринках передбачає створення 

й функціонування окремих самостійних комісій у сфері зв’язку, транспорту 

(повітряний, морський і залізничний), енергетики (електроенергія, нафта, 

природний газ, централізоване теплопостачання), комунальних послуг 

(централізоване опалення, водопостачання та водовідведення). Такі комісії 

відповідно до законів України мають здійснювати регулювання діяльності на 

ринках природних монополій та суміжних ринках (наприклад, ліцензування, 

встановлення тарифів, забезпечення доступу до товарів та послуг), а також 

вирішувати в межах компетенції спірні питання, що виникають між 

споживачами відповідних товарів та самими суб’єктами господарювання, які 

виробляють (реалізують) товари на ринку, що перебуває у стані природної 

монополії, та суб’єктами господарювання, що діють на суміжних ринках. Ці 

положення є надзвичайно важливими, оскільки визначають окремі функції 

регулювання, що мають закріплюватися за такими комісіями. Ці функції, в свою 

чергу, зумовлюють особливість правового статусу цих комісій та їх місце в 

системі органів державної влади. Значна увага у Концепції приділяється 

питанню незалежності комісій як основоположному принципу, покладеному в 

основу їх функціонування. Зазначається, що реалізація цього принципу, з одного 

боку, є основою для забезпечення ефективної конкуренції, прозорості та 

відсутності дискримінації у сфері природних монополій, а з другого – для 

забезпечення здійснення справедливого, неупередженого, передбачуваного і 

деполітизованого регулювання згідно із законодавчо встановленими нормами. 

Частково у концепції висвітлено питання щодо інституційної, функціональної та 
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фінансової незалежності, взаємодії комісії з органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування для забезпечення, з одного боку, їх 

незалежності, а з другого – підзвітності, а також питання щодо формування 

комісії та організації їх діяльності.  Слід звернути увагу, що зазначені положення 

щодо статусу комісій, їх незалежності, підзвітності, порядку формування та 

діяльності відображали загальні вимоги чинного на той час енергетичного 

законодавства ЄС щодо статусу енергетичних регуляторів. Наявність цієї 

Концепції свідчить про пріоритетність для України курсу на європейську 

інтеграцію та усвідомлення необхідності поступової гармонізації національного 

законодавства із законодавством ЄС. Концепція також містить надзвичайно 

важливі пропозиції щодо перегляду ролі і місця комісій, які регулюють 

діяльність суб'єктів господарювання на ринках природних монополій та 

суміжних ринках, підвищення їх відповідальності, закріплення на 

законодавчому рівні основних принципів їх утворення та організації діяльності. 

Концепцією передбачається необхідність внесення змін до Конституції України 

в частині визначення статусу, порядку формування і функціонування комісій, 

внесення змін до законів, що регулюють відповідні сфери діяльності суб’єктів 

господарювання на ринках природних монополій та суміжних ринках, а також 

розроблення та прийняття закону (законів) про відповідні комісії. 

Таким чином, хоча у Концепції і не закріплювалися якісь конкретні 

положення щодо правового статусу таких комісії, однак акцент на необхідності 

його перегляду і закріплення на конституційному рівні свідчить про прагнення 

вивести ці органи з системи органів виконавчої влади та виділити їх окремо в 

системі органів державної влади.   

Наступним документом, у якому було частково висвітлено питання 

удосконалення системи державного регулювання у сфері житлово-комунальних 

послуг, стала Концепція ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг, 

схвалена Указом Президента від 28 грудня 2007 року [164]. Цією Концепцією 

було визначено перелік суб’єктів, на які покладалося здійснення державного 

регулювання у сфері житлово-комунальних послуг, а також закріплено їхні 
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основні повноваження. До цих суб’єктів було віднесено КМУ, орган державного 

регулювання у сфері комунальних послуг, інші органи виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування. У цьому документі також підкреслюється 

необхідність створення окремого органу регулювання. 

З метою забезпечення впровадження прозорого та ефективного механізму 

регулювання діяльності суб’єктів природних монополій на ринку комунальних 

послуг 09 липня 2008 року КМУ схвалює свою Концепцію розвитку системи 

державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій [190].  

Концепція передбачає два етапи реформування системи державного 

регулювання на ринку комунальних послуг. На першому – удосконалення 

нормативно-правової бази, тимчасове (до формування регуляторного органу) 

утворення у складі Міністерства з питань житлово-комунального господарства 

підрозділу з регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, 

удосконалення системи ліцензування суб’єктів природних монополій, 

формування нових принципів тарифної політики тощо. На другому етапі 

передбачалося утворення органу державного регулювання діяльності суб’єктів 

природних монополій з мережею територіальних представництв. При цьому 

основними завданнями такого органу повинні стати: збалансування інтересів 

суб’єктів природних монополій на ринку комунальних послуг, споживачів таких 

послуг і держави; формування цінової та тарифної політики з використанням 

таких методів стимулювання, як встановлення граничного рівня рентабельності 

або норми прибутку, граничного рівня ціни, граничного рівня доходу, цільове 

заохочення тощо; забезпечення захисту права споживачів на послуги та товари 

належної якості за економічно обґрунтованими цінами і тарифами; забезпечення 

рівних можливостей для доступу до послуг (товарів), що надаються 

(виробляються) суб’єктами природних монополій; стимулювання роботи з 

підвищення якості послуг (товарів), сприяння конкуренції на суміжних ринках; 

установлення контролю за діяльністю суб'єктів природних монополій та 

забезпеченням прозорості їх фінансово-господарської діяльності. 
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Концепції, розроблені Президентом України та КМУ, містили надзвичайно 

важливі концептуальні положення. По-перше, це необхідність розроблення та 

впровадження нових підходів до управління економікою з поступовою заміною 

прямого адміністративного втручання на ефективні механізми економічного 

регулювання. При цьому має бути забезпечена єдність підходів до регулювання 

діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів, що проводять діяльність 

на суміжних ринках. Це зумовлено насамперед тим, що деякі види діяльності у 

сфері комунальних послуг віднесені законодавством до природних монополій, а 

інші – до суміжних ринків. По-друге, нагальна потреба у розмежуванні функцій 

управління та регулювання, оскільки здійснення місцевими органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування як функцій з управління майном у 

житлово-комунальному-господарстві, так і функцій з регулювання діяльності 

суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері централізованого 

тепло-, водопостачання та водовідведення, а також поводження з побутовими 

відходами, унеможливлює збалансування інтересів споживачів, відповідних 

суб’єктів господарювання та держави. По-третє, важливість створення 

незалежних органів державного регулювання, зокрема і окремого органу для 

сфери комунальних послуг. Такі органи мають бути самостійними й 

незалежними від системи органів виконавчої влади та здійснювати функції, які 

визначають природу цих органів саме як регуляторів [53, с. 33].  

Таким чином, протягом другого етапу відбувається формування необхідної 

правової основи для інституційного забезпечення державного регулювання 

природних монополій. Законом України «Про природні монополії», прийнятим 

20 квітня 2000 року, передбачалося створення, зокрема, і у сфері комунальних 

послуг, національних комісій регулювання природних монополій – спеціальних 

органів регулювання. Протягом наступних майже 10 років тривали чисельні 

дискусії та обговорення, пов’язані із формуванням системи державного 

регулювання природних монополії, під час яких неодноразово зверталася увага 

на необхідність створення у сфері комунальних послуг окремого органу 

державного регулювання.  Проте, до 2010 року у сфері комунальних послуг так 
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і не було впроваджено модель державного регулювання, яка б відповідала 

загальним засадам, закріпленим у Законі України «Про природні монополії». У 

зв’язку із відсутністю окремого органу державного регулювання у сфері 

комунальних послуг деякі регулюючі функції здійснювали органи виконавчої 

влади – центральні та місцеві, а також органи місцевого самоврядування.  

На початку третього етапу (2010–2013 рр.) було утворено окремий орган 

державного регулювання у сфері комунальних послуг – Національну комісію 

регулювання ринку комунальних послуг України (з 07 липня 2011 року – 

НКРКП). Цей орган був створений у зв’язку із прийняттям Закону України «Про 

Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг» [117]. З цього 

моменту починається процес формування моделі незалежних регуляторів у сфері 

комунальних послуг України.  

Прикінцевими положеннями цього Закону було встановлено, що 

формування НКРКП, її апарату та територіальних органів має бути завершено до 

1 січня 2011 року. Однак НКРКП була остаточно сформована та розпочала свою 

діяльність лише у липні 2011 року. До закінчення процесу формування НКРКП 

функції державного регулювання у сфері теплопостачання, централізованого 

водопостачання та водовідведення здійснювала НКРЕ.  

Законом України «Про Національну комісію регулювання ринку 

комунальних послуг» (у редакції Закону від 09 липня 2010 року) за НКРКП 

закріплювався статус державного колегіального органу виконавчої влади, що 

здійснює державне регулювання у сфері теплопостачання (крім діяльності 

суб’єктів господарювання, які здійснюють комбіноване виробництво теплової і 

електричної енергії та / або використовують нетрадиційні чи поновлювальні 

джерела енергії), централізованого водопостачання та водовідведення. Варто 

зауважити, що на момент прийняття цього Закону існування такого виду органів 

виконавчої влади як «державний колегіальний орган виконавчої влади» 

законодавством України не було передбачено.  

Цілком погоджуємося з Ю. В. Ващенко, яка в межах дослідження 

адміністративно-правового статусу енергетичного регулятора в Україні 
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доходить висновку, що прийняття статусного законодавчого акта про 

Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України, а також 

визначення Комісії державним колегіальним органом виконавчої влади, а не 

центральним органом виконавчої влади, свідчить про прагнення законодавця 

підкреслити особливість статусу цього органу та є однією із перших спроб 

виключити національні комісії регулювання природних монополій з системи 

органів виконавчої влади [19, с. 129].   

До складу НКРКП відповідно до зазначеного Закону входили Голова та 

чотири члени Комісії, яких призначав на посаду і звільняв з посади КМУ за 

поданням Прем'єр-міністра України. Строк повноважень Голови та членів 

комісії становив шість років. Причому загальний строк перебування на посаді не 

міг перевищувати 12 років.  

НКРКП, з одного боку, брала участь у формуванні та реалізації державної 

політики у секторах теплопостачання, централізованого водопостачання і 

водовідведення, а з другого – здійснювала безпосереднє регулювання у цих 

секторах. Так, у межах функції регулювання НКРКП була наділена 

повноваженнями щодо ліцензування господарської діяльності у відповідних 

сферах, розроблення та затвердження ліцензійних умов і порядку контролю за їх 

дотриманням, розроблення порядків (методик) формування тарифів на 

комунальні послуги для суб’єктів природних монополій та суб’єктів 

господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється 

Національною комісією (до 2010 року повноваженнями щодо ліцензування та 

розроблення порядків (методик) формування тарифів було наділено 

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України), 

встановлення тарифів на комунальні послуги суб’єктам природних монополій та 

суб’єктам господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких 

здійснюється НКРКП (до 2010 року встановлення тарифів здійснювали місцеві 

органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування), а також 

здійснення нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів природних монополій та 

суб’єктів господарювання на суміжних ринках і застосування відповідних 
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санкцій за порушення ними умов і правил провадження відповідних видів 

господарської діяльності. Крім того, НКРКП здійснювала низку повноважень, 

пов’язаних із забезпеченням рівних можливостей для доступу споживачів до 

товарів (послуг) на ринках, які перебувають у стані природної монополії, 

обмеженням впливу суб'єктів природних монополій на державну політику та 

сприянням конкуренції на суміжних ринках, а також захистом прав споживачів 

у частині отримання товарів і послуг належної якості та в достатньому обсязі за 

економічно обґрунтованими цінами та стимулюванням підвищення їх якості і 

задоволення попиту на них. 

Такий підхід до визначення правового статусу, складу та порядку 

формування, а також закріплення повноважень цього органу свідчить про те, що 

незважаючи на певні особливості, НКРКП залишалася в системі органів 

виконавчої влади. Але вже наступним кроком було виведення національних 

комісій регулювання природних монополій за межі системи органів виконавчої 

влади.  

У зв’язку з прийняттям рішення КСУ № 20-рп/2010 про визнання 

неконституційним Закону України «Про внесення змін до Конституції України» 

від 08 грудня 2004 року № 2222-IV через порушення конституційної процедури 

його розгляду та прийняття [201], 07 жовтня 2010 року приймається Закон 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

приведення їх у відповідність із Конституцією України» [113]. Цим Законом, 

зокрема, вносяться зміни і до Закону України «Про природні монополії» в 

частині утворення та ліквідації національних комісій регулювання природних 

монополій. Так, згідно із новою редакцією ст. 11 зазначеного Закону національні 

комісії регулювання природних монополій є державними колегіальними 

органами, які утворюються та ліквідуються Президентом України. Комісії 

підпорядковуються Президенту України, підзвітні ВРУ та КМУ. Вони діють на 

підставі положень, що затверджуються Президентом України. Аналогічні зміни 

були внесені цим Законом і до Закону України «Про Національну комісію 

регулювання ринку комунальних послуг», замінивши по тексту Закону слова 
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«державний колегіальний орган виконавчої влади» словами «державний 

колегіальний орган» та визначивши новий порядок призначення на посади та 

звільнення з посад Голови та членів НКРКП – Президентом України за поданням 

Прем’єр-міністра України.  

З цього приводу Ю. В. Ващенко зазначає, що законодавцем за допомогою 

зазначеного Закону було не лише приведено у відповідність до Конституції 

положення низки законодавчих актів, зокрема, Закону України «Про природні 

монополії», а й змінено їх організаційно-правову форму [23, c. 23]. 

09 грудня 2010 року на підставі Указу Президента України «Про 

оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від № 1085/2010 

[174] розпочато проведення адміністративної реформи. Національні комісії 

регулювання природних монополій не були враховані у системі центральних 

органів виконавчої влади. І тому можна зробити висновок про те, що ці органи 

були остаточно виведені із системи органів виконавчої влади та за ними 

закріплювався особливий правовий статус. 

Наступним кроком у напрямі становлення системи органів державного 

регулювання природних монополій та визначення їх правового статусу стало 

прийняття 07 липня 2011 року Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо національних комісії, що здійснюють 

державне регулювання природних монополій, у сфері зв’язку та інформатизації, 

ринків цінних паперів і фінансових послуг» [114]. Передусім цим Законом було 

приведено у відповідність термінологію, що використовується у законодавстві з 

питань регулювання діяльності природних монополій у різних сферах. Так, 

термін «регулювання діяльності суб’єктів природних монополій» було замінено 

на «державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій», а 

«органи, які регулюють діяльність» – на «органи, що здійснюють державне 

регулювання» відповідно. Відтак, у назвах всіх регуляторів використовується 

єдине формулювання – Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

– з посиланням на відповідну сферу. Назва органу державного регулювання у 

сфері комунальних послуг відповідно також була змінена на Національну 
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комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Крім 

того, Законом було внесено зміни і до Закону України «Про природні монополії», 

пов’язані із визначенням правового статусу національних комісій регулювання 

природних монополій. Так, 07 липня 2011 року за національними комісіями 

регулювання природних монополій остаточно закріплюється статус державних 

колегіальних органів, які утворюються та ліквідуються Президентом України в 

одноособовому порядку. Комісії діють на підставі положень, що затверджуються 

Президентом України. Змінюються управлінські стани – відтепер комісії 

підпорядковуються Президенту України, підзвітні ВРУ. Змінюється і склад 

комісій та порядок їх формування: комісія як колегіальний орган утворюється у 

складі голови та шести членів, які призначаються на посади та звільняються з 

посад Президентом України шляхом видання відповідного указу. Термін 

повноважень голів і членів комісій залишається незмінним – шість років. При 

цьому скасовуються положення щодо періодичної ротації складу комісій. 

Відповідно до внесених змін передбачається вичерпний перелік підстав 

дострокового припинення повноважень голови та членів комісії та визначаються 

вимоги до голови і членів комісій. Відповідні зміни вносяться й до галузевих 

законів у частині визначення правового статусу відповідних органів державного 

регулювання. 

Уніфікація правового статусу національних комісій регулювання 

природних монополій, узгодження термінології, а також введення в обіг терміна 

«державне регулювання» було позитивним кроком, оскільки свідчило про 

запровадження єдиної моделі державного регулювання для всіх сфер природних 

монополій.  

23 листопада 2011 року Президент України підписав Указ «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних 

послуг» № 1073/2011 [173], яким було утворено орган державного регулювання 

у сфері комунальних послуг – Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сфері комунальних послуг та затверджено Положення про неї, яке 

в цілому відтворило положення Закону України від 07 липня 2011 року та 
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відповідної редакції Закону України «Про державне регулювання у сфері 

комунальних послуг». 

Отже, протягом третього етапу відбувається становлення моделі 

незалежних регуляторів у сфері комунальних послуг, що супроводжується 

еволюцією правового статусу органу державного регулювання. Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, 

створена у 2010 році як «державний колегіальний орган виконавчої влади», 

поступово була виведена з системи органів виконавчої влади. Крім того, 

протягом цього етапу сформовано цілісну систему органів державного 

регулювання у сфері комунальних послуг, до якої входили НКРКП, Державна 

інспекція з контролю за цінами, яка здійснювала окремі контрольно-наглядові 

функції за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування 

державних регульованих цін, а також органи місцевого самоврядування та 

місцеві органи виконавчої влади, які здійснювали окремі функції регулювання 

на місцевому рівні.  

Четвертий етап (2014 р. – по теперішній час) характеризується 

створенням єдиного органу регулювання для сфери енергетики й комунальних 

послуг та прийняття окремого закону, який визначив правові засади діяльності 

цього органу.  

27 серпня 2014 року на підставі Указу Президента України № 692/2014 

[167] та Указу Президента України № 693/2014 [166] з метою оптимізації і 

скорочення чисельності працівників було ліквідовано Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг  та Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики відповідно. 

Замість цих двох регуляторів Президент України на підставі Указу № 694/2014 

створює єдиний орган – НКРЕКП [172].  

У зв’язку зі створенням такого органу виникло чимало проблем, 

пов’язаних як із самою процедурою ліквідації, так і з питаннями 

правонаступництва, які мають велике теоретичне та практичне значення, проте 

не знайшли свого відображення у відповідних Указах Президента України. Крім 



110 

 

того, доцільність здійснення державного регулювання у сфері енергетики та у 

сфері комунальних послуг єдиним органом викликала певні сумніви. Однак таке 

рішення можна пояснити єдністю підходів до регулювання обох сфер та 

важливістю використання позитивного досвіду регулювання у сфері енергетики 

[53, с. 34].   

22 вересня 2016 року було прийнято окремий Закон України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг» [171], який визначив правовий статус НКРЕКП, її 

завдання, функції, повноваження та порядок їх здійснення. Прийняття окремого 

закону для визначення статусу, порядку формування та організації діяльності 

енергетичних регуляторів є стандартною практикою в державах – членах ЄС, яка 

пов’язана передусім із імплементацією у національне законодавство цих країн 

положень Третього енергетичного пакета щодо посилення незалежності і 

професійності регулятора. Зобов’язання України стосовно імплементації вимог 

Директив Третього енергетичного пакета, зокрема, щодо національних 

регуляторних органів у сфері електричної енергії та природного газу, 

передбачені Угодою про Асоціацію України з ЄС, а також Договором про 

застування Енергетичного Співтовариства та відповідними рішеннями Ради 

Міністрів Енергетичного Співтовариства. Крім того, ця вимога передбачена і в 

низці програмних документів Міжнародного Валютного Фонду та інших 

міжнародних фінансових організацій. Тому прийняття окремого закону для 

визначення правових засад діяльності органу державного регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг було передбачуваним.  

Стаття 1 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» закріплює 

статус НКРЕКП як постійно діючого незалежного державного колегіального 

органу, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль 

за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг. У Законі чітко визначена сфера діяльності НКРЕКП. Так, законодавець 

обмежує здійснення державного регулювання, моніторингу та контролю за 
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діяльністю суб’єктів господарювання у сфері комунальних послуг лише 

діяльністю 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 в обсягах понад рівень, що 

встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності 

(ліцензійними умовами), а також діяльністю у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення в обсягах понад рівень, що встановлюється 

умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними 

умовами). При цьому діяльність з перероблення і захоронення побутових 

відходів, яка віднесена до сфери діяльності НКРЕКП Законом України «Про 

державне регулювання у сфері комунальних послуг», у цьому Законі не 

згадується.  

Також необхідно звернути увагу на те, що при формулюванні статусу 

НКРЕКП законодавець вказує і на мету діяльності цього органу – державне 

регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг. Вважаємо, що таке формулювання є 

термінологічно неправильним, оскільки визначає не мету, а скоріш перераховує 

окремі функції цього органу. Однак виокремлення функцій моніторингу та 

контролю за діяльністю відповідних суб’єктів господарювання свідчить про 

посилення його ролі в частині здійснення контрольно-наглядових повноважень.  

Важливим є й визначення на законодавчому рівні переліку засобів 

державного регулювання у сфері комунальних послуг, зокрема нормативно-

правове регулювання у випадках, коли відповідні повноваження надані йому 

законом, ліцензування діяльності, формування цінової і тарифної політики та 

реалізації відповідної політики у випадках, коли такі повноваження надані йому 

законом, здійснення державного контролю та застосування заходів впливу, а 

також використання інших засобів, передбачених законом. В принципі ці 

положення не є новими та неодноразово закріплювалися у різних галузевих 

законах та підзаконних нормативно-правових актах. Проте закріплення такого 
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переліку дає змогу визначити правову природу НКРЕКП та сутність державного 

регулювання в цілому. 

Отже, підсумками четвертого етапу стало створення єдиного державного 

органу регулювання для сфер енергетики та комунальних послуг і прийняття 

окремого статусного закону для цього регулятора. Основним завданням на цьому 

етапі, враховуючи міжнародні зобов’язання України та тиск міжнародних 

фінансових організацій – партнерів України стосовно проведення енергетичних 

реформ, було формування незалежного і професійного регулятора. Адже 

неупередженість арбітра, яким по суті і виступає регулятор, є необхідною 

умовою для ефективного функціонування ринку енергетики та комунальних 

послуг. Відтак, на цьому етапі було сформовано правові основи інституційного  

забезпечення державного регулювання у сфері комунальних послуг та визначено 

загальні засади адміністративно-правового статусу органу державного 

регулювання у сфері комунальних послуг.  

Підсумовуючи зазначене, можна виокремити чотири етапи формування та 

становлення органів державного регулювання у сфері комунальних послуг в 

Україні: перший етап (1991–1999 рр.) характеризується окремими діями уряду, 

спрямованими на подолання кризи та стабілізацію фінансового стану у сфері 

комунальних послуг, а також здійсненням КМУ державного регулювання у сфері 

комунальних послуг (починаючи із 1997 року окремі функції державного 

регулювання покладаються і на органи місцевого самоврядування); другий етап 

(2000–2009 рр.) пов’язаний із формуванням правової основи для інституційного 

забезпечення державного регулювання у сфері комунальних послуг (прийняття 

Закону України «Про природні монополії», а також затвердження низки 

концепцій, які визначали необхідність створення у сфері комунальних послуг 

окремого органу державного регулювання), однак протягом цього етапу 

державне регулювання у сфері комунальних послуг здійснювали центральні 

органи виконавчої влади, а окремі функції були розподілені між місцевими 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; третій етап 

(2010–2013 рр.) пов’язаний із створенням окремого орган держаного 
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регулювання та початком формування моделі незалежних регуляторів у сфері 

комунальних послуг України; четвертий етап (2014 р. – по теперішній час) 

характеризується створенням єдиного органу державного регулювання для 

сфери енергетики та комунальних послуг та прийняттям окремого закону, який 

визначив правові засади його діяльності.  
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2.3 Напрями удосконалення адміністративно-правового статусу 

органу державного регулювання у сфері комунальних послуг в Україні 

 

Окремий регулятор у сфері комунальних послуг України був створений у 

2010 році у зв’язку із прийняттям Закону України «Про Національну комісію 

регулювання ринку комунальних послуг» [117]. А вже у 2014 році внаслідок 

об’єднання із енергетичним регулятором було утворено НКРЕКП [172]. 

Створення такого регулятора є важливим кроком на шляху удосконалення 

державного регулювання у сфері комунальних послуг, оскільки це дає змогу 

запровадити єдині принципи регулювання у сфері централізованого 

теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, а також 

у сфері поводження із побутовими відходами. Проте ефективність такого органу, 

насамперед залежить від належного правового забезпечення його діяльності. 

Правовий статус НКРЕКП та особливості здійснення регулятором 

повноважень у сфері комунальних послуг визначаються Законами України «Про 

природні монополії» [183], «Про Національну Комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» [171], «Про державне 

регулювання у сфері комунальних послуг» [117], «Про теплопостачання» [193], 

«Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» [178].  

Закон України «Про Національну Комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» [171] закріплює 

правовий статус НКРЕКП як постійно діючого незалежного державного 

колегіального органу, метою діяльності якого є державне регулювання, 

моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг. Необхідно звернути увагу на те, що у Законі 

вперше використовується термін «регулятор», який відображає загальні 

тенденції розвитку енергетичної сфери та відповідає термінології, що 

використовується у законодавстві ЄС. 

Визначення статусу НКРЕКП як постійно діючого незалежного 

державного колегіального органу зумовлює особливе місце регулятора в системі 
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органів державної влади. Еволюція статусу органу державного регулювання у 

сфері комунальних послуг від «державного колегіального органу виконавчої 

влади» до «постійно діючого незалежного державного колегіального органу» 

свідчить про його поступове виведення за межі системи центральних органів 

виконавчої влади. 

З урахуванням необхідності забезпечення інституційної та функціональної 

незалежності НКРЕКП, закріплення особливого статусу та виведення регулятора 

із системи центральних органів виконавчої влади є логічним етапом становлення 

інституційної моделі державного регулювання у сфері комунальних послуг в 

Україні. Адже враховуючи ієрархічність вертикалі виконавчої гілки влади та 

політизованість сфер енергетики та комунальних послуг, забезпечити 

незалежність НКРЕКП в межах існуючої системи органів виконавчої влади з 

притаманними їй управлінськими станами підпорядкування, підконтрольності та 

підзвітності, було б неможливим. 

Однак, у зв’язку із виведенням НКРЕКП із системи центральних органів 

виконавчої влади, постає проблема визначення конституційно-правового статусу 

цього органу. Оскільки існування державних колегіальних органів Конституцією 

України не передбачено, виникає питання щодо відповідності законів, що 

визначають правовий статус НКРЕКП, Конституції України. Протягом 2016–

2018 рр. на розгляді КСУ знаходилося дві справи, пов’язані із визначенням 

правового статусу НКРЕКП, правових засад її утворення, реорганізації та 

ліквідації, а також порядку здійснення окремих повноважень.  

Постановою Пленуму ВСУ від 30 травня 2016 року № 10 було вирішено 

звернутися до КСУ з конституційним поданням щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) окремих положень Законів України «Про природні 

монополії», «Про електроенергетику», «Про державне регулювання у сфері 

комунальних послуг», «Про питну воду та питне водопостачання», а також 

Указів Президента України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про затвердження 

Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 
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сферах енергетики та комунальних послуг». Пленум ВСУ розглянувши ухвали 

окружного адміністративного суду міста Києва № 826/4792/15 від 10 липня 2015 

року, № 826/6413/15, № 826/6427/15, № 826/6428/15 від 27 липня 2015 року, № 

826/5126/15 від 27 жовтня 2015 року, Київського апеляційного 

адміністративного суду від № 826/4258/15 19 листопада 2015 року та № 

826/5964/15 від 26 листопада 2015 року, вирішив, що з метою забезпечення 

конституційного порядку у сфері утворення національних комісій регулювання 

природних монополій та їх повноважень, а також недопущення звуження 

правових і матеріальних інтересів громадян, окремі положення зазначених вище 

законів мають бути перевірені на предмет їх відповідності Конституції України 

[160].  

У конституційному поданні ВСУ порушує два основних питання. По-

перше, невідповідність ч. 1 та 2 ст. 11 Закону України «Про природні монополії» 

та Указів Президента України № 694/2014 та № 715/2014 положенням ч. 1 статті 

106 та п. 9, 9-1, 9-2 ч. 1 ст. 116 Конституції України (в частині визначення 

повноважень Президента України щодо утворення державних колегіальних 

органів, що здійснюють державне регулювання у сферах електроенергетики та 

комунальних послуг, а також затвердження положень про ці органи та 

призначення їх керівників). По-друге, невідповідність абзацу 5 ч. 1 ст. 12 Закону 

України «Про електроенергетику», п. 4 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про державне 

регулювання у сфері комунальних послуг» та абзацу 8 ч. 1 ст. 13 Закону України 

«Про питну воду та питне водопостачання» положенням ч. 1 ст. 8, ч. 2 ст. 15 та 

п. 3 ч. 1 ст. 116 Конституції України (в частині визначення повноважень 

НКРЕКП щодо проведення цінової та тарифної політики) [160].  

Після майже двох років розгляду 19 вересня 2018 року Великою палатою 

КСУ було постановлено ухвалу про закриття конституційного провадження у цій 

справі [122]. Підставою для закриття конституційного провадження за першим 

питанням, визначеним у поданні ВСУ, КСУ називає втрату чинності актом (його 

окремими положеннями), щодо яких порушено питання відповідності 
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Конституції України, а за другим – невідповідність конституційного подання 

вимогам, передбаченим законом. 

Так, КСУ при розгляді питання щодо конституційності повноважень 

Президента доходить висновку, що положення ч. 1 та 2 ст. 11 Закону України 

«Про природні монополії» викладено в редакції Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідності 

із Конституцією України» від 7 жовтня 2010 року № 2692-VI та Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних 

комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій у сфері 

зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг» від 7 

липня 2011 року № 3610-VI. КСУ звертає увагу на те, що Закон України від 7 

жовтня 2010 року № 2692-VI було визнано таким, що втратив чинність, тому 

юрисдикція КСУ на нього не поширюється [122].   

КСУ також доходить висновку, що у зв’язку із прийняттям Закону України 

«Про Національну Комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» від 22 вересня 2016 року № 1540-VIII 

відповідні Укази Президента № 694/2014 та № 715/2014 вичерпали свою дію і 

більше не регулюють правовідносин щодо організації та діяльності НКРЕКП. 

Саме тому ці акти не можуть розглядатися на відповідність конституції [122].  

Отже, КСУ формально підходить до вирішення цього питання, не 

розглядаючи його по суті. Проте положення Закону України «Про природні 

монополії», викладені у редакції Закону України від 7 жовтня 2010 року № 2692-

VI, сприймаються органами державної влади як чинні, незважаючи на те, що цей 

закон визнано таким, що втратив чинність. В окремій думці стосовно цієї ухвали 

суддя КСУ О. М. Литвинов зазначає, що оспорювані положення Закону України 

«Про природні монополії» у вказаній редакції розміщені на офіційному веб-

порталі ВРУ в контрольному стані [94]. Крім того, суддя КСУ звертає увагу, що 

Міністерство юстиції України під час розгляду цієї справи надало КСУ 

засвідчену паперову копію еталонного тексту ст. 11 Закону України «Про 

природні монополії», редакція положень якої збігається із тією, що розмішена на 
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офіційному веб-порталі ВРУ [183]. Саме тому, на думку О. М. Литвинова, з якою 

ми повністю погоджуємося, КСУ мав би вирішити питання по суті, а не 

формально закривати конституційне провадження у справі в цій частині [94].   

По суті питання, щодо конституційності повноважень Президента України 

стосовно утворення національних комісій регулювання природних монополій, а 

також затвердження положень про ці органи та призначення їх голів, які 

закріплені у Законі України «Про природні монополії», вважаємо за необхідне 

звернути увагу на таке. Відповідно до Закону України «Про природні монополії» 

національні комісії регулювання природних монополій підпорядковуються 

Президенту України, який в одноособовому порядку приймає рішення про їх 

утворення та ліквідацію, затверджує положення про них, призначає та звільняє з 

посад голів та членів відповідних комісій. Це, з одного боку, негативно впливає 

на незалежність та стабільність діяльності регулятора. З другого боку, наділення 

Президента України такими повноваженнями прямо суперечить Конституції 

України.  

Стаття 106 Конституції Україні визначає перелік повноважень Президента 

України. Пункт 31 цієї статті встановлює, що Президент може здійснювати й 

інші повноваження, визначені Конституцією України. Це означає, що Президент 

України може здійснювати інші повноваження, які безпосередньо не закріплені 

у ст. 106, але знайшли своє відображення в інших статтях Конституції України.   

На цю обставину неодноразово вказував і КСУ у своїх актах. У Рішенні від 

10 квітня 2003 року № 7-рп/2003 (справа про гарантії діяльності народного 

депутата України) зазначено, що «повноваження Президента України вичерпно 

визначені Конституцією України, а це унеможливлює прийняття законів, які 

встановлювали б інші його повноваження (права та обов’язки)». Подібна правова 

позиція КСУ закріплена у Рішенні від 7 квітня 2004 року № 9-рп/2004 (справа 

про Координаційний комітет) та у Рішенні від 16 травня 2007 року № 1-рп/2007 

(справа про звільнення судді з адміністративної посади) [19, с. 131]. 

Таким чином, Конституція України не містить норм, які б передбачали 

повноваження Президента України утворювати чи ліквідовувати національні 
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комісії регулювання природних монополій (або державні колегіальні органи), 

затверджувати положення про них та призначати на посади чи звільняти з посад 

голову і членів таких комісій. Враховуючи положення ст. 8 Конституції України, 

відповідно до яких Конституція України має найвищу юридичну силу, а закони 

та інші нормативно-правові акти повинні відповідати їй, а також положення ч. 2 

ст. 19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією і законами України, вважаємо, що ст. 11 Закону 

України «Про природні монополії України» є такою, що не відповідає 

Конституції.   

З моменту прийняття Закону України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та 

закріплення за регулятором статусу постійно діючого державного колегіального 

органу Президент України «втрачає» свої повноваження щодо утворення та 

ліквідації цього органу. Адже регулятор був створений, по суті, на підставі 

Закону, а відтак може бути реорганізований та ліквідований лише у разі внесення 

змін до цього закону або втрати ним чинності. Тому зазначені положення Закону 

України «Про природні монополії» щодо повноважень Президента України 

утворювати чи ліквідовувати орган державного регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, а також затверджувати положення про цей 

орган, по суті, вичерпали свою дію. Проте за Президентом України зберігаються 

повноваження щодо призначення на посади та звільнення з посад членів 

регулятора.  

Щодо другого питання в частині визначення повноважень НКРЕКП щодо 

проведення цінової та тарифної політики, яке було порушено у конституційному 

поданні ВСУ, КСУ у своїй ухвалі зазначає наступне. Положення п. 3 ч. 1 ст. 116 

Конституції України, зокрема покладення на КМУ повноважень щодо 

забезпечення проведення цінової політики, стосуються основних начал 

встановлення й застосування цін та тарифів, а не конкретного регулювання цін у 

сфері діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, 
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що здійснюють діяльність на суміжних ринках. Тому, на думку КСУ, зазначені 

положення Конституції України та оспорювання положень Законів України 

мають відмінні предмети, а отже, й різні сфери правового регулювання [122].  

Станом на вересень 2018 року КСУ здійснює ще одне конституційне 

провадження у справі, яка також пов’язана із визначенням правового статусу 

НКРЕКП, порядку утворення та формування, а також порядку здійснення 

окремих повноважень (справа щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) положень Закону України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 

від 22 вересня 2016 року № 1540-VIII) [71]. У конституційному поданні 

зазначається, що Закон України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» є таким, що 

не відповідає Конституції України з огляду на наявність таких порушень:  

1) порушення конституційного принципу поділу влади (створення 

державного органу, який не входить до жодної гілки влади та не передбачений 

Конституцією України; закріплення принципу незалежності, який порушує 

конституційний принцип стримувань та противаг; закріплення повноважень 

Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, які не 

передбачені Конституцією України); 

2) порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина 

(обмеження щодо членства у політичній партії членів Конкурсної комісії, 

обмеження для членів регулятора протягом двох років з дня припинення своїх 

повноважень мати трудові відносини з будь-яким суб’єктом господарювання, що 

провадить діяльність у сферах енергетики та (або) комунальних послуг, а також 

закріплення особливостей оплати праці члені регулятора, працівників 

територіального апарату і територіальних органів регулятора);  

3) порушення конституційних основ економічної та податкової 

політики (закріплення у Законі про НКРЕКП загальних засад фінансування 

діяльності НКРЕКП, зокрема тих, що пов’язані із порядком формування 

власного кошторису регулятора та порядком сплати внесків на регулювання); 
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4) закріплення за НКРЕКП повноважень, що належать за своєю 

правовою природою до органів законодавчої, виконавчої та судової гілки влади 

(здійснення регулятором повноважень щодо розроблення й схвалення в межах 

його компетенції нормативно-правових актів, а також здійснення ліцензування 

господарської діяльності суб’єктів природних монополій); 

5) порушення конституційних основ правосуддя (закріплення у Законі 

про НКРЕКП положення, що рішення регулятора можуть бути оскаржені в 

судовому порядку, а оскарження рішень не зупиняє їх виконання); 

6) порушення конституційного принципу законності (закріплення у 

Законі про НКРЕКП, що рішення регулятора не підлягають державній реєстрації 

Міністерством юстиції України) [71].   

Хоча не всі положення цього конституційного подання є належним чином 

обґрунтованими, але воно порушує низку важливих питань щодо розуміння 

сутності та правової природи як НКРЕКП, так і незалежних органів державного 

регулювання в цілому. Вважаємо, що позиція КСУ з зазначених питань буде 

мати неабияке теоретичне та практичне значення для подальшого формування 

механізму державного регулювання у певних сферах економіки.   

З приводу питань, окреслених у конституційному поданні народних 

депутатів щодо неконституційності положень Закону про НКРЕКП, то їх умовно 

можна поділити на три групи: питання, пов’язані із визначенням правового 

статусу НКРЕКП (п. 1), питання щодо правової природи повноважень регулятора 

(п. 4), а також питання щодо забезпечення незалежності та підзвітності цього 

органу (п. 2, 3, 5 та 6). У контексті зазначених питань вважаємо за необхідне 

звернути увагу на низку аспектів, що є важливими як для визначення правової 

природи цього органу, так і для вдосконалення його адміністративно-правового 

статусу. 

По-перше, аналіз законодавства та наукових праць свідчить про те, що 

державні колегіальні органи не належать до жодної із гілок влади і на 

законодавчому рівні за ними закріплюється особливий статус. Зауважимо, що 

цілком справедливою є позиція Р. С. Мельника та Є. В. Петрова, згідно з якою в 
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Україні розпочато розбудову, фактично, ще однієї гілки влади, представленої 

національними комісіями регулювання природних монополій [84, с. 10; 85, с. 

216]. 

Як зазначає Ю. В. Ващенко, можливість існування державних органів, які 

не належать до жодної з гілок влади в Україні, є проблемним питанням, з 

приводу якого у теорії сформувалися різні позиції. Науковець пропонує виділяти 

два основні підходи до розуміння цієї проблеми: «1) традиційний або класичний 

підхід (відповідно до якого всі органи державної влади належать до однієї із 

гілок влади – законодавчої, виконавчої та судової); 2) новітній або прогресивний 

підхід (відповідно до якого класичний розподіл органів за законодавчою, 

виконавчою та судовою гілками влади в чистому вигляді не є можливим, 

враховуючи різноманітність функцій сучасної держави та необхідність 

поєднання в одному органі функцій, що традиційно відносилися до різних гілок 

влади)» [19, с. 145].  

Сьогодні в системі публічної адміністрації України функціонує низка 

органів, включаючи національні комісії регулювання природних монополій, які 

не вписуються в традиційну систему поділу влади, що передбачена 

Конституцією України. Другий підхід дає змогу врахувати такі органи, які за 

своєю правовою природою не належать до законодавчої, виконавчої та судової 

гілок влади, в системі органів державної влади. Проте у Конституції України 

мають міститися відповідні положення, які передбачають можливість створення 

таких органів.    

Отже, незважаючи на відсутність на конституційному рівні положень, які 

б визначали основи правового статусу державних колегіальних органів, такі 

органи все ж функціонують в системі органів державної влади України. Тому 

нагальною вбачається потреба внесення відповідних змін до Конституції 

України з метою врегулювання питання щодо функціонування державних 

колегіальних органів шляхом закріплення їх конституційно-правового статусу. 

Погоджуємося із рекомендацією Ю. В. Ващенко щодо використання у 

Конституції більш загального терміна – національні комісії, що здійснюють 
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державне регулювання у певних сферах або національні регуляторні комісії 

(оскільки це дозволить утворювати такі комісії в інших сферах, в яких це може 

бути визнане доцільним у майбутньому), а також щодо закріплення у статті 92 

Конституції України положення, що правові засади організації та діяльності 

таких органів визначаються виключно законами України [19, с. 150–151]. Крім 

того, на рівні Конституції мають бути визначені такі питання, як закріплення 

можливості функціонування групи органів, що мають статус державних 

колегіальних, визначення порядку утворення та ліквідації таких органів, а також 

порядку їх формування, закріплення правових засад діяльності, включаючи 

принцип незалежності й підзвітності та питання взаємодії з іншими органами 

державної влади.  

По-друге, законодавством дійсно закріплюються повноваження НКРЕКП, 

які за своєю правовою природою належать до органів законодавчої, виконавчої 

та судової гілки влади. Однак, як ми вже зазначали вище, закріплення за 

органами державного регулювання так званих квазі-законодавчих, квазі-

виконавчих та квазі-судових повноважень обумовлюється здійсненням функції 

державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг. Відповідно до Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг» для ефективного здійснення державного регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг НКРЕКП приймає обов’язкові до 

виконання рішення з питань, що належать до її компетенції, вносить пропозиції 

до органів державної влади щодо вдосконалення законодавства у сферах 

енергетики та комунальних послуг, розробляє та затверджує нормативно-правові 

акти (квазі-законодавчі повноваження), здійснює ліцензування видів 

господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, 

передбачених законом, контролює додержання ліцензіатами законодавства у 

відповідній сфері регулювання і ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності та вживає заходів до запобігання порушенням ліцензійних умов 

(квазі-виконавчі повноваження), забезпечує досудовий розгляд спорів, які 
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виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах 

енергетики та комунальних послуг, забезпечує захист прав та законних інтересів 

споживачів товарів (послуг), які виробляються (надаються) суб’єктами 

господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних 

послуг, розгляд звернень таких споживачів та врегулювання спорів, надання 

роз’яснень з питань застосування нормативно-правових актів регулятора (квазі-

судові повноваження) [171].  

Стирання меж принципу розподілу влади в компетенції органів 

державного регулювання є характерним і для інших держав. Так, наприклад, 

компетенція енергетичного регулятора в Чеській Республіці – Енергетичного 

регуляторного офісу – також включає в себе здійснення нормотворчих, 

виконавчих та судових повноважень. Як зазначається в Коментарі до 

Енергетичного закону Чеської Республіки, поєднання нормотворчих та 

виконавчих повноважень не є чимось незвичним для правової системи Чеської 

Республіки. Можливість здійснення органами виконавчої влади нормотворчих 

та власне виконавчих повноважень закріплена і на рівні підзаконних 

нормативно-правових актів, і на рівні Конституції, ч. 3 ст. 79 якої наділяє 

повноваженням видавати нормативно-правові акти для виконання законів в його 

межах міністерства, інші органи влади та органи місцевого самоврядування, 

якщо вони наділені законом такими повноваженнями. При цьому нехарактерним 

для чеської правової системи є поєднання в межах одного органу виконавчих та 

так званих квазі-судових повноважень щодо розгляду спорів [236]. Таким чином, 

закріплених за органами державного регулювання повноважень, які за своєю 

правовою природою належать до органів законодавчої, виконавчої та судової 

гілки влади, свідчить про те, що діяльність регуляторів виходить за межі 

традиційного розуміння компетенції органу виконавчої влади, що, в свою чергу, 

обумовлює особливість правового статусу НКРЕКП.   

По-третє, незважаючи на те, що Закон України «Про Національну комісію, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг» закріплює положення щодо незалежності НКРЕКП (ст. 1 встановлює, 
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що НКРЕКП є постійно діючим незалежним державним колегіальним органом), 

а також визначає гарантії та механізм забезпечення цієї незалежності (як у ст. 7, 

так і в інших статтях Закону) [171], на практиці виникає багато проблем, 

пов’язаних із реалізацією цих положень та забезпеченням реальної незалежності 

регулятора.  

Для належного здійснення своїх регуляторних повноважень органи 

державного регулювання, як справедливо зазначає Ю. В. Ващенко, мають бути 

«самостійними і незалежними у прийнятті рішень, пов’язаних із державним 

регулюванням діяльності суб’єктів господарювання у регульованих сферах 

економіки, від інших органів державної влади (передусім від галузевих 

міністерств та Уряду в цілому), органів місцевого самоврядування, їх посадових 

осіб, а також суб’єктів господарювання, діяльність яких регулюється» [22, с. 

137]. Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» [171] також 

закріплює, що регулятор є самостійним і незалежним від політичних партій, 

громадських об’єднань, професійних спілок чи їх органів.  

Відповідно до ч.1 ст. 7 Закону України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 

[171] Головою або членом НКРЕКП може бути громадянин України, який має 

повну вищу освіту (технічну, юридичну або економічну), високі професійні та 

моральні якості, досвід роботи у сферах енергетики або комунальних послуг не 

менше п’яти років, у тому числі на керівних посадах не менше п’яти років, 

володіє державною мовою, має освітній і професійний рівень та стан здоров’я, 

необхідні для виконання своїх посадових обов’язків. Зауважимо, що, на нашу 

думку, такі вимоги не створюють передумов для формування професійного 

складу НКРЕКП, який був би здатним ефективно здійснювати покладені на 

регулятор завдання.   

Для прикладу, у Болгарській Республіці обраними на посаду членів 

Державної комісії з регулювання енергетики та водного господарства можуть 

бути виключно громадяни Республіки Болгарія з вищою освітою за освітньо-
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кваліфікаційним рівнем магістра, мають бездоганну ділову репутацію, досвід 

роботи мінімум 10 років, з яких мінімум сім років: у сфері енергетики (вимога до 

чотирьох членів), у сфері водопостачання та водовідведення (вимога до двох 

членів), досвід роботи у сфері права (вимога до одного члена), досвід роботи в 

економічній сфері (вимога до одного члена), досвід роботи у сфера енергетики 

та (або) водопостачання та водовідведення (вимога до голови) [235]. Схожі 

вимоги до членів регулятора закріплені і у Словацькій Республіці. Так, члени 

Управління з регулювання мережевих галузей повинні мати громадянство 

Словацької Республіки, другий ступінь університетської технічної, економічної 

або юридичної освіти та не менш ніж 10 років досвіду роботи у мережевих 

галузях або з питань ціноутворення чи розроблення концепцій у сфері 

енергетики (з яких п’ять років – на керівній посаді), або третій ступінь 

університетської технічної, економічної або юридичної освіти та не менш ніж 

сім років досвіду роботи у мережевих галузях або з питань ціноутворення чи 

розроблення концепцій у сфері енергетики (з яких п’ять років – на керівній 

посаді), а також бути здатними у повному обсязі сприймати юридичні документи 

[226].  

З урахуванням досвіду держав – членів ЄС вважаємо, що вимоги до 

кандидатів до посаду Голови або членів НКРЕКП мають бути підвищені. Тому 

пропонуємо внести зміни до Закону України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та 

викласти ч. 1 ст. 7 цього Закону у наступній редакції: «Головою або членом 

Комісії може бути громадянин України, який володіє державною мовою та має 

вищу освіту не нижче за освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» (три особи – 

за економічним напрямом, дві особи – за технічним напрямом, дві особи – за 

юридичним напрямом), високі професійні та моральні якості, бездоганну ділову 

репутацію та не менш ніж 10 років досвіду роботи (у тому числі на керівних 

посадах не менше двох років), з яких не менш ніж сім років у сфері енергетики 

(вимога до чотирьох членів), та у сфері комунальних послуг (вимога до трьох 

членів)». 
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До складу НКРЕКП відповідно до Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» входять сім членів, у тому числі Голова. Строк 

повноважень членів регулятора становить шість років. При цьому забезпечується 

періодична ротація його складу [171].  

Зазначений Закон визначає певні особливості порядку призначення та 

припинення повноважень членів НКРЕКП. Так, призначення на посаду члена 

НКРЕКП здійснюється Президентом України за результатами відкритого 

конкурсного відбору на зайняття цієї посади. Організацію та проведення 

конкурсного відбору здійснює Конкурсна комісія, яка утворюється і діє 

відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг». До складу 

Конкурсної комісії входять дві особи, яких визначає Президент України, дві 

особи, яких визначає ВРУ та одна особа, яку визначає КМУ за поданням 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у паливно-енергетичному комплексі. Зауважимо, що у 

Конституції України відсутні положення, які б закріплювали повноваження 

Президента України, ВРУ та КМУ щодо визначення членів Конкурсної комісії, 

що, в свою чергу, ставить під питання конституційність її утворення. Конкурсна 

комісія за результатами конкурсного відбору подає на розгляд Президента 

України кандидатури, які отримали найвищий рейтинг і пройшли передбачену 

цим Законом перевірку, загальним списком у кількості з розрахунку дві особи на 

одну посаду члена НКРЕКП. Не пізніше місячного строку з дня внесення 

Конкурсною комісією відповідного подання Президент України призначає на 

посаду члена (членів) Регулятора з відібраних Конкурсною комісією кандидатів. 

Члени Регулятора призначаються на посади указом Президента України [171]. 

Відтепер функціонування регулятора не залежить від одноосібного рішення і на 

перший погляд є більш передбачуваним та стабільним. Однак на практиці це не 

зовсім так. 
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У Прикінцевих та Перехідних положеннях Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг» [171] закріплено, що до Голови та членів НКРЕКП, які 

перебувають на посаді станом на день набрання чинності зазначеним Законом, 

Президентом України застосовується ротація, згідно з якою члени НКРЕКП 

підлягають звільненню у такі строки: три члени НКРЕКП – не пізніше шести 

місяців з дня набрання чинності зазначеним Законом; два члени НКРЕКП – не 

пізніше 12 місяців з дня набрання чинності зазначеним Законом; два члени 

НКРЕКП – не пізніше 18 місяців з дня набрання чинності зазначеним Законом.  

Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» набув чинності у 

грудні 2016 року і відповідно до схеми ротації перші три члени НКРЕКП 

(враховуючи одну вакантну позицію) були звільнені з посад у травні 2017 року. 

Для проведення відкритого конкурсного відбору з метою заміщення вакантних 

посад мала бути створена Конкурсна комісія. Але така Конкурсна комісія не була 

створена. З травня до листопада 2017 року НКПЕКП функціонувала у складі 

чотирьох членів (необхідний кворум для прийняття рішень на засіданнях 

комісії). Однак наприкінці листопада 2017 року ще два члени НКРЕКП були 

звільнені з посад і регулятор втратив кворум для прийняття рішень. Незважаючи 

на те, що така ситуація була цілком передбачувана, враховуючи чітко 

встановлені строки ротації членів регулятора, процес створення Конкурсної 

комісії розпочався лише у жовтні 2017 року, коли ВРУ та КМУ визначили своїх 

представників. Але Конкурсна комісія змогла розпочати свою роботу лише 17 

листопада 2017 року, коли Президент України визначив своїх представників. У 

зв’язку із тим, що процес проведення відкритого конкурсного відбору займає 

певний час, регулятор та сфери енергетики та комунальних послуг виявилися 

заручниками ситуації, адже функціонування регулятора було заблоковане через 

відсутність кворуму для прийняття рішень.  

Для вирішення цієї проблеми 7 грудня 2017 року ВРУ вносить зміни до 

Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання 
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у сферах енергетики та комунальних послуг» та доповнює Прикінцеві та 

Перехідні положення п. 3.1 такого змісту: «до призначення нового складу (нових 

членів) Регулятора відповідно до ст. 8 цього Закону та у разі неправомочності 

Регулятора Президент України призначає членів Регулятора у кількості, що 

дорівнює кількості вакантних посад, до дня призначення членів Регулятора, 

обраних за результатами відкритого конкурсного відбору, але не більш як на три 

місяці». З одного боку, ці зміни дозволили розблокувати роботу НКРЕКП, а з 

другого – створили правову основу для політичних маніпуляцій у майбутньому. 

Незважаючи на те, що у Законі значна частина положень присвячена 

питанням інституційної, функціональної та фінансової незалежності, а також 

гарантіям її забезпечення, регулятор є лише формально незалежним. Ситуація із 

дотриманням схеми ротації та організацією проведення відкритого конкурсного 

відбору продемонструвала, що на сьогодні регулятор не є повною мірою 

незалежним, а його функціонування багато в чому залежить від політичних 

рішень Президента України та інших органів державної влади. Проблеми 

забезпечення незалежності НКРЕКП напряму впливають на стабільність та 

ефективність діяльності регулятора. Тому одним із наступних кроків має бути 

безумовне дотримання та виконання положень Закону стосовно незалежності та 

підзвітності, а також відкритості й прозорості діяльності як самим регулятором, 

так і іншими органами державної влади.  
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Висновки до Розділу 2 

 

Дослідження адміністративно-правового механізму державного 

регулювання у сфері комунальних послуг в Україні дає можливість 

сформулювати наступні висновки.  

Сферу комунальних послуг слід розглядати як сукупність певних видів 

діяльності у секторах централізованого теплопостачання, централізованого 

водопостачання та водовідведення, а також поводження із побутовими 

відходами, до яких слід відносити виробництво теплової енергії, 

транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії, централізоване 

водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових 

відходів. Діяльність з централізованого водопостачання повинна включати в 

себе діяльність з централізованого постачання холодної води та 

централізованого постачання питної води, яка має відповідати стандарту якості 

питної води. Комунальні послуги визначено як діяльність виконавців 

комунальних послуг з постачання споживачам комунальних ресурсів 

(природного газу, електричної енергії, теплової енергії, води, стічних вод, 

побутових відходів) через внутрішньобудинкові системи з метою забезпечення 

умов проживання та/або перебування осіб у житлових і нежитлових 

приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд згідно з 

нормативами, нормами, стандартами, порядками і правилами, що здійснюється 

на підставі відповідних договорів про надання житлово-комунальних послуг. 

Виокремлено чотири етапи формування та становлення органів 

державного регулювання у сфері комунальних послуг в Україні, які свідчать про 

поступовий перехід від моделі здійснення державного регулювання органами 

виконавчої влади до запровадження моделі незалежних регуляторних органів 

шляхом  створення окремого органу державного регулювання у сфері 

комунальних послуг, поступове його виведення із системи органів виконавчої 

влади та закріплення за ним особливого правового статусу. Запропоновано 

доповнити Конституцію України положеннями щодо конституційно-правового 
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статусу державних колегіальних органів, до яких належить і орган державного 

регулювання у сфері комунальних послуг – Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з метою 

врегулювання питання щодо визначення правового статусу державних 

колегіальних органів та їх місця в системі органів державної влади, а також 

порядку взаємодії з іншими органами державної влади.  
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РОЗДІЛ 3 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

3.1 Особливості взаємодії органу державного регулювання у сфері 

комунальних послуг в Україні з іншими органами публічної адміністрації  

 

Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» [171] закріплює, що 

метою діяльності НКРЕКП є державне регулювання, моніторинг та контроль за 

діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг. При здійсненні державного регулювання, моніторингу та контролю 

НКРЕКП є незалежною від інших органів публічної адміністрації. Однак при 

реалізації своїх повноважень НКРЕКП взаємодіє з іншими органами публічної 

адміністрації, зокрема КМУ та АМКУ. Погоджуємося з Ю.В. Ващенко, що ця 

взаємодія має обмежуватися участю у формуванні та реалізації державної 

політики у відповідній сфері (в аспекті взаємодії з КМУ) і здійсненні контролю 

за дотриманням антимонопольно-конкурентного законодавства (в аспекті 

взаємодії з АМКУ) [21, c. 170]. У цьому підрозділі ми розглянемо зазначені 

аспекти й охарактеризуємо правові засади взаємодії НКРЕКП з КМУ та АМКУ. 

На сьогодні у законодавстві України відсутні положення, які б давали 

змогу чітко розмежувати повноваження зазначених органів. Так, Закон України 

«Про Кабінет Міністрів України» [162] містить положення щодо відносин КМУ 

з НБУ та іншими державними органами. Стаття 38 зазначеного Закону визначає, 

що КМУ відповідно до Конституції та законів України взаємодіє з НБУ та 

іншими державними органами з питань, що належать до його компетенції. До 

таких питань Закон України «Про Кабінет Міністрів України» відносить, 

зокрема, державне управління у сфері економіки та фінансів, соціальну політику, 

забезпечення прав і свобод людини та громадянина тощо. При цьому ст. 38 не 

визначає форми взаємодії КМУ з НБУ та іншими державними органами, до яких, 
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по суті, належить і НКРЕКП. Виходячи з аналізу окремих статей Закону України 

«Про Кабінет Міністрів України», можна зробити висновок, що до таких форм 

закон відносить взаємодію КМУ з НКРЕКП при підготовці проектів актів КМУ. 

Так, відповідно до зазначеного Закону державні колегіальні органи мають право 

ініціативи у прийнятті актів КМУ, готувати проекти таких актів та вносити їх на 

розгляд КМУ.  

Аналогічне положення закріплене і у Законі України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» [171]. Так, ст. 6 зазначеного Закону закріплює положення 

щодо відносин НКРЕКП з іншими органами державної влади, а також визначає 

форми взаємодії органу державного регулювання з КМУ. Згідно із цією статтею 

НКРЕКП розробляє та подає до КМУ проекти актів КМУ з питань, що належать 

до його компетенції, узагальнює та аналізує інформацію про їх виконання, 

вносить пропозиції щодо їх удосконалення, а також надає на запит КМУ 

статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання ними своїх функцій. 

Крім того, НКРЕКП взаємодіє з КМУ в питаннях розроблення і реалізації 

програм економічного та соціального розвитку України, державних цільових 

програм. 

Наявність у Законі України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» окремої 

статті стосовно відносин НКРЕКП та КМУ і визначення окремих форм взаємодії 

між цими органами свідчить про намір законодавця врегулювати питання щодо 

взаємодії органу державного регулювання з іншими органами державної влади. 

Проте обмеження такої взаємодії лише декількома формами зумовлює практичні 

проблеми, пов’язані із розмежуванням окремих повноважень НКРЕКП та КМУ, 

зокрема, при приведенні цінової і тарифної політики, а також при регулювання 

цін та тарифів на комунальні послуги. 

Відповідно до Закону України «Про ціни та ціноутворення», який визначає 

основні засади цінової політики, державна цінова політика у сфері діяльності 

суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, що здійснюють 
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діяльність на суміжних ринках, реалізується відповідно до законодавства про 

природні монополії та інших законів України [194]. Хоча КМУ і наділений 

повноваженнями щодо забезпечення проведення державної цінової політики та 

здійснення державного регулювання цін, однак його повноваження не 

розповсюджуються на сферу діяльності суб’єктів природних монополій та 

суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках. 

Аналіз норм Закону України «Про природні монополії» [183] свідчить про те, що 

державне регулювання цін (тарифів) на товари, які виробляються (реалізуються) 

у сфері природних монополій та на суміжних ринках здійснюють національні 

комісії регулювання природних монополій. Закон України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» [171] визначає повноваження НКРЕКП щодо реалізації 

цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг, а також 

щодо здійснення державного регулювання цін та тарифів, зокрема, розроблення 

та затвердження порядків (методик) формування, розрахунку та встановлення 

державних регульованих цін і тарифів для суб’єктів природних монополій у 

сферах енергетики та комунальних послуг, а також для інших суб’єктів 

господарювання, що провадять діяльність на ринках у сферах енергетики та 

комунальних послуг, встановлення державних регульованих цін і тарифів на 

товари (послуги) суб’єктів природних монополій та інших суб’єктів 

господарювання, що провадять діяльність на ринках у сферах енергетики та 

комунальних послуг, забезпечення відповідно до закону доступу споживачів до 

інформації про ціни/тарифи у сферах постачання електричної енергії, 

природного газу, а також у сферах теплопостачання, централізованого 

водопостачання та водовідведення, а також здійснення аналізу та оцінки 

застосування цін і тарифів у сферах, що регулюються. Зауважимо, що зазначений 

Закон не містить норми, яка б закріплювала, що НКРЕКП розробляє та 

затверджує порядки (методики) формування, розрахунку та встановлення цін та 

тарифів у сфері комунальних послуг лише для тих суб’єктів господарювання, що 

є ліцензіатами НКРЕКП. Тому можна зробити висновок, що такі порядки 
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(методики) НКРЕКП має розробляти і затверджувати як для своїх ліцензіатів, так 

і для ліцензіатів обласних, Київської і Севастопольської місцевих державних 

адміністрацій, ціни та тарифи для яких встановлюють органи місцевого 

самоврядування. Однак, відповідно до ст. 4 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги» [120] до повноважень Кабінету Міністрів України 

належить затвердження порядків формування тарифів на комунальні послуги, 

що встановлюються органами місцевого самоврядування. Відтак, НКРЕКП 

розробляє та затверджує відповідні порядки (методики) лише для своїх 

ліцензіатів [144; 145; 146; 147; 148; 149], а для ліцензіатів місцевих органів 

виконавчої влади порядки формування тарифів на комунальні послуги 

затверджуються КМУ [121]. Вважаємо, що така практика значно звужує 

повноваження НКРЕКП та суперечить сутності державного регулювання. На 

нашу думку, НКРЕКП має розробляти та затверджувати порядки формування 

тарифів на комунальні послуги для всіх суб’єктів господарювання, незалежно від 

того, чи є вони ліцензіатами НКРЕКП або місцевих органів виконавчої влади. 

Тому пропонуємо із Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 

виключити п. 4 ч. 1 ст. 4 та визнати такою, що втратила чинність постанову КМУ 

від 1 червня 2011 року № 869.  

Повертаючись до повноважень КМУ щодо забезпечення проведення 

державної цінової політики у сфері комунальних послуг, слід підкреслити, що ці 

повноваження уряду обмежуються виключно питаннями порядку проведення 

розрахунків за комунальні послуги та забезпечення соціальних гарантій 

населенню, насамперед малозабезпеченим сім’ям, у разі зростання цін та тарифів 

на комунальні послуги, а також індексації грошових доходів соціально-

економічних груп населення відповідно до законодавства. При розгляді спорів 

щодо державного регулювання цін та тарифів на комунальні послуги 

адміністративні суди також неодноразово звертали увагу на питання 

розмежування повноважень КМУ та НКРЕКП. Так, у переважній більшості 

спорів щодо державного регулювання цін та тарифів суди доходять висновку про 

те, що питання соціального захисту населення при оплаті за житлово-комунальні 
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послуги віднесені до компетенції КМУ. Так, Окружний адміністративний суд 

міста Києві, розглядаючи справу № 826/2460/17 та № 826/5826/15 про визнання 

протиправними та скасування постанов НКРЕКП щодо встановлення тарифів на 

комунальні послуги, доходить висновку про безпідставність тверджень 

споживача про те, що оскаржувані рішення НКРЕКП щодо різкого підвищення 

тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення порушують 

принцип гарантії соціального захисту населення при оплаті за житлово-

комунальні послуги та випередження зростання доходів населення над 

зростанням цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, закріплений у Законі 

України «Про житлово-комунальні послуги». З урахуванням положень ст. 116 

Конституції України та ст. 20 Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги» судом встановлено, що забезпечення реалізації цього принципу 

покладено не на НКРЕКП, а на КМУ. НКРЕКП, в свою чергу, уповноважений 

забезпечувати реалізацію такого принципу державного регулювання цін та 

тарифів на житлово-комунальні послуг, як відповідність рівня цін та тарифів 

розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво. А тому орган 

державного регулювання у сфері комунальних послуг не може встановлювати 

тариф на комунальні послуги суб’єктам господарювання, які є виконавцями цих 

послуг, нижче економічно обґрунтованих планованих витрат на їх виробництво. 

Суд також звертає увагу на те, що з метою уникнення надмірного фінансового 

навантаження на населення через підвищення тарифів на житлово-комунальні 

послуги КМУ визначає умови та порядок надання субсидій на оплату житлово-

комунальних послуг [103; 106].  

Отже, повноваження КМУ щодо забезпечення проведення цінової 

політики у сфері комунальних послуг не суперечать повноваженням НКРЕКП з 

регулювання цін та тарифів на комунальні послуги. Проте зазначені 

повноваження КМУ суттєво впливають на реалізацію повноважень НКРЕКП 

щодо регулювання цін та тарифів та ефективність функціонування сфери 

комунальних послуг в цілому. 
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Прикладом того, яким чином КМУ може впливати на реалізацію 

повноважень НКРЕКП і які наслідки цього впливу на функціонування сфери 

комунальних послуг є ситуація, яка склалася у сфері теплопостачання у зв’язку 

із недосконалістю порядку проведення розрахунків за комунальні послуги.  

У квітні 2014 року до Закону України «Про теплопостачання» [193] були 

внесені зміни до порядку розрахунків за теплову енергію, для виробництва якої 

використовується природний газ, що постачається гарантованим 

постачальником. За новим порядком суб’єкти господарювання у сфері 

теплопостачання, які для виробництва теплової енергії та (або) надання послуг з 

централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води повністю 

або частково використовують газ, придбаний у гарантованого постачальника 

природного газу, повинні відкрити в уповноваженому банку рахунки зі 

спеціальним режимом використання. Споживачі теплової енергії цих суб’єктів 

господарювання здійснюють оплату за теплову енергію шляхом перерахування 

коштів виключно на ці рахунки. Після надходження кошти розподіляються між 

гарантованим постачальником та відповідними підприємствами і 

перераховуються на їх поточні рахунки згідно з порядком розподілу коштів, 

затвердженим КМУ. Відтак, грошові кошти за теплову енергію, які надходять на 

рахунки із спеціальним використанням, після розподілу, по суті, «повертаються» 

уповноваженим банком без урахування вартості природного газу на поточні 

рахунки суб’єкта господарювання. Як зазначається у Презентації Європейського 

банку реконструкції та розвитку, до 90 % доходів, які отримують підприємства у 

сфері теплопостачання, автоматично перераховуються на рахунки гарантованого 

постачальника природного газу – НАК «Нафтогаз України». 

До лютого 2018 року діяв порядок проведення розрахунків за природний 

газ, теплопостачання і електроенергію, за яким підприємства у сфері постачання 

мали сплачувати за природний газ, придбаний у гарантованого постачальника 

природного газу, раніше ніж вони отримували розрахунок за субсидію. Відтак, 

підприємства були не здатні вчасно сплачувати НАК «Нафтогаз України» 

вартість придбаного природного газу.  
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У зв’язку з постійними затримками з перерахування деяких субвенцій із 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та 

компенсацій,  а також з перерахування виплат з місцевих бюджетів коштів на 

покриття заборгованості бюджетних організацій за спожиту теплову енергію і 

покриття різниці в тарифах та субсидій населення у підприємств у сфері 

теплопостачання виникла значна заборгованість перед НАК «Нафтогаз 

України».  

Відповідно до договору купівлі-продажу природного газу, який НАК 

«Нафтогаз України» укладав з теплопостачальними підприємствами, неналежне 

виконання його умов є підставою для нарахування та стягнення з 

теплопостачальних підприємств штрафних санкцій у вигляді пені, 3% річних від 

суми основного боргу, а також інфляційних втрат.  

Як свідчить судова практика, за несвоєчасне здійснення розрахунків з 

гарантованим постачальником природного газу (навіть за умови відсутності 

боргу) підприємствам нараховувалися зазначені штрафні санкції [199]. Ці 

штрафні санкції відповідно до законодавства не можуть включатися до складу 

тарифів на теплову енергію, а тому мають бути компенсовані лише за рахунок 

обігових коштів підприємств, адже інше джерело відшкодування 

законодавством не передбачено. Відтак, у підприємств теплопостачання окрім 

заборгованості за фактично спожитий природний газ виникла додаткова 

заборгованість з оплати пені, 3% річних та інфляційних втрат, покрити яку вони 

були нездатні. 

До 2015 року у сфері теплопостачання діяв мораторій на виконавче 

провадження та примусове стягнення заборгованості з теплопостачальних 

підприємств. Однак у зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо стабілізації фінансового стану Національної 

акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 14 травня 2015 року № 423 [112] 

цей мораторій було призупинено з 1 липня 2015 року, а відповідними змінами 

було посилено процедури стягнення заборгованості.  
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Внаслідок таких законодавчих змін НАК «Нафтогаз України» подає до 

Державної виконавчої служби заяви про стягнення заборгованості, яка, в свою 

чергу, накладає арешти на рахунки підприємств, блокуючи тим самим їхню 

діяльність перед початком опалювального сезону та можливість виплати 

заробітної плати працівникам. За допомогою цих заходів держава, з одного боку, 

намагається стабілізувати роботу НАК «Нафтогаз України» та покращити її 

фінансовий стан, а з другого – поглиблює збитковість підприємств та кризу у 

сфері теплопостачання.   

Цікавою в цьому контексті є постанова Вищого Господарського Суду 

України від 12 квітня 2016 року у справі № 910/17959/15 [100]. Визначаючи 

правомірність пред’явлення заступником прокурора міста Києва в інтересах 

держави в особі: Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та 

НАК «Нафтогаз України» позовної заяви щодо стягнення основного боргу та 

штрафних санкцій з ПАТ «Київенерго», колегія суддів доходить такого 

висновку. НАК «Нафтогаз України» є єдиним загальноукраїнським 

постачальником природного газу, а кошти за поставлений природний газ 

спрямовуються до Державного бюджету України і на подальше погашення боргу 

за природний газ перед країнами-постачальниками природного газу Україні. 

Відтак, несплата коштів боржниками НАК «Нафтогаз України» може призвести 

до ускладнення або унеможливлення закупівлі природного газу у країн-

постачальників та подальшої реалізації природного газу на території України 

національним споживачам. Особливу важливість ефективного функціонування 

НАК «Нафтогаз України» в контексті інтересів держави засвідчує і 

прийнятий  Верховною Радою України 09 квітня 2015 року окремий Закон 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації 

фінансового стану Національної акціонерної компанії». Тому колегія суддів 

вважає, що прокурором правомірно пред’явлено позовну заяву та належним 

чином обґрунтовано підстави для представництва інтересів держави в особі 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України і НАК «Нафтогаз 

України».  
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Із таким висновком Вищого Господарського Суду України в цілому можна 

погодитися. Ефективне функціонування гарантованого постачальника 

природного газу є дійсно важливим з точки зору інтересів держави. Однак для 

забезпечення свого ефективного функціонування НАК «Нафтогаз України» 

повинна мати дієві засоби щодо стягнення заборгованості зі своїх боржників. 

Але при цьому необхідно враховувати, що причинами затримок розрахунків 

теплопостачальних підприємств і виникнення заборгованості стала несвоєчасна 

компенсація різниці в тарифах, затримки фінансування державним бюджетом 

пільг та субсидій, а також недосконалий механізм розрахунків за газ, тепло та 

електроенергію, передбачений низкою нормативно-правових актів, який був 

розроблений та затверджений КМУ. Тому покладати відповідальність на 

теплопостачальні підприємства за недоліки урядової політики також не можна.  

КМУ вже здійснив низку заходів, спрямованих на вирішення питання 

заборгованості за енергоносії та перегляд системи розрахунків у сфері 

комунальних послуг. Так, у листопаді 2016 року було прийнято Закон України 

«Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та 

теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і 

водовідведення за спожиті енергоносії» [158], яким передбачено механізм 

проведення взаєморозрахунків, реструктуризації заборгованості та списання 

неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, 

нарахованих на заборгованість за енергоносії. Крім того, з 01 січня 2018 року 

було розпочато процес монетизації субсидій на оплату комунальних послуг для 

покращення системи розрахунків. Не зважаючи на те, що ці механізми були 

законодавчо передбачені, вони поки що повноцінно не запрацювали. Відтак, 

проводити оцінку їх ефективності зарано.  

Отже, при реалізації повноважень з регулювання цін та тарифів у сфері 

комунальних послуг НКРЕКП взаємодіє з КМУ. Повноваження КМУ щодо 

забезпечення проведення державної цінової політики у сфері комунальних 

послуг обмежуються виключно питаннями порядку проведення розрахунків за 

комунальні послуги та забезпечення соціальних гарантій населенню у разі 
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зростання цін та тарифів на комунальні послуги, а також індексації грошових 

доходів соціально-економічних груп населення відповідно до законодавства. 

Відтак, значний вплив на механізм регулювання цін та тарифів у сфері 

комунальних послуг та ефективність функціонування сфери в цілому має цінова 

та тарифна політика, забезпечення якої здійснюється КМУ. Тому удосконалення 

механізму регулювання цін та тарифів НКРЕКП є неможливим без здійснення 

реформи цінової та тарифної політики уряду, зокрема, в напрямку перегляду 

порядку проведення розрахунків за комунальні послуги та забезпечення 

соціальних гарантій населенню.  

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності» [177] визначає, що суб’єктами здійснення 

державного нагляду (контролю) є державні колегіальні органи. Системний аналіз 

норм зазначеного Закону дає змогу зробити висновок про те, що законодавець не 

розмежовує терміни «нагляд» та «контроль». Більш того, в контексті цього 

Закону він вживає їх як синоніми.  

Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» [171] також 

закріплено, що НКРЕКП здійснює моніторинг та контроль за діяльністю 

суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Відтак, 

законодавець у контексті діяльності НКРЕКП вживає терміни «контроль», 

«нагляд» та «моніторинг». 

Наукова дискусія щодо співвідношення контролю та нагляду триває вже 

довгий нас. Більшість науковців дотримується точки зору, що нагляд є 

категорією, похідною від контролю. Погоджуємося із О. Ф. Андрійко, що до 

характерних ознак нагляду належать: «перевірка дотримання правових норм, 

спеціальних правил, встановлених на об’єктах, що перебувають під наглядом; 

організаційна непідпорядкованість об’єктів органам, що здійснюють нагляд; при 

виявленні порушень встановлених правил у процесі нагляду органи, що його 

здійснюють, застосовують визначені законом заходи відповідальності за 

допущені порушення». Тому, на думку науковця, нагляд потрібно розглядати як 
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окремий вид контролю, певну його форму, застосування якої при виявленні 

порушень може супроводжуватися заходами впливу державно-владного 

характеру [5, с. 432].  

Д. М. Бахрах зазначає, що нагляд є «обмеженим, звуженим контролем». 

Науковець пропонує виділяти три типи нагляду: судовий, прокурорський, 

адміністративний. До характерних особливостей адміністративного нагляду він 

пропонує відносити наступні: здійснюється суб’єктами публічної адміністрації; 

його метою є забезпечення безпеки громадян, суспільства, держави; 

спрямований на забезпечення дотримання спеціальних правил, а не на 

забезпечення законності в цілому, має систематичний характер; організаційна 

непідпорядкованість об’єктів органам, що здійснюють нагляд; органи публічної 

адміністрації, що здійснюють нагляд, наділені значними юрисдикційними 

повноваженнями. [9, с. 460]. 

Щодо терміна «моніторинг», то й тут ми маємо справу із формою нагляду. 

Як справедливо зазначає О. Ф. Андрійко, моніторинг є його пасивною формою, 

застосовування якої «пов’язують з відслідковуванням ситуації чи процесу у 

сфері управлінської діяльності за допомогою методів спостереження та аналізу, 

а також впливу прийнятих управлінських рішень, правових актів на існуючі 

суспільні відносини» [5, с. 433].  

З урахуванням зазначених теоретичних положень щодо співвідношення 

контролю та нагляду, а також аналізу положень законодавства України, 

вважаємо, що НКРЕКП у межах своїх повноважень здійснює не контроль, а 

нагляд. Здійснення нагляду обумовлено такими особливостями: метою нагляду 

є забезпечення дотримання спеціальних правил при здійсненні господарської 

діяльності у сфері комунальних послуг; суб’єкти господарювання, діяльність 

яких підлягає нагляду, є організаційно непідпорядкованими НКРЕКП; регулятор 

наділений значними юрисдикційними повноваженнями при здійсненні нагляду.  

Однією із особливостей адміністративно-правового статусу НКРЕКП на 

сучасному етапі розвитку є розширення наглядової функції регулятора та 

покладення на нього додаткових завдань щодо сприяння розвитку конкуренції 
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на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, а також щодо сприяння 

ефективному відкриттю ринків у сферах енергетики та комунальних послуг для 

всіх споживачів і постачальників та забезпечення недискримінаційного доступу 

користувачів до мереж/трубопроводів.  

Це пов’язано із тим, що сучасною тенденцією розвитку механізму 

державного регулювання у сфері комунальних послуг є зміна підходів до 

співвідношення механізмів регулювання та конкуренції. Якщо раніше такі 

механізми вважалися взаємовиключними та такими, що не можуть співіснувати 

в межах одного ринку, то останнім часом співвідношення між цими механізмами 

набуває інших форм. У зв’язку із цим змінюється правова природа функцій та 

повноважень регулятора, які, окрім власне регуляторних, також здійснюють 

повноваження, спрямовані на забезпечення конкуренції у сфері комунальних 

послуг. Це, в свою чергу, зумовлює необхідність чіткого розмежування 

повноважень антимонопольно-конкурентних органів та органів державного 

регулювання, а також визначення порядку їх взаємодії.  

На сьогодні у законодавстві України чітко не розмежовані повноваження 

органів АМКУ та НКРЕКП. Згідно із Законом України «Про природні 

монополії» [183] АМКУ відповідно до його компетенції здійснює державний 

контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції у 

сферах природних монополій, а також веде зведений перелік суб’єктів 

природних монополій. Такий реєстр ведеться АМКУ на підставі реєстрів 

суб’єктів природних монополій у сфері житлово-комунального господарства, що 

формуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сфері комунальних послуг, а в інших сферах, в яких діють суб’єкти природних 

монополій – національними комісіями регулювання природних монополій у 

відповідній сфері або органами виконавчої влади, що здійснюють функції такого 

регулювання до створення зазначених комісій. Отже, Закон України «Про 

природні монополії» не містить окремих положень щодо форм та порядку 

взаємодії АМКУ та НКРЕКП. Єдиною формою взаємодії відповідно до 

зазначеного Закону, по суті, є ведення реєстру суб’єктів природних монополій. 
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Закон України «Про Антимонопольний комітет України» [110] 

встановлює, що основним завданням Антимонопольного комітету України є 

участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині здійснення 

контролю за концентрацією, узгодженими діями суб’єктів господарювання та 

дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час 

регулювання цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) 

суб’єктами природних монополій, сприяння розвитку добросовісної конкуренції, 

здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища тощо. 

Водночас Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» [171] значно 

розширює повноваження НКРЕКП в напрямі сприяння розвитку конкуренції та 

здійснення моніторинг функціонування ринків у сферах енергетики та 

комунальних послуг. Так, згідно із зазначеним Законом НКРЕКП здійснює 

проведення аналізу та оцінки, зокрема, рівня прозорості та конкуренції на ринках 

у сферах енергетики та комунальних послуг, рівня та ефективності відкриття 

ринків у сферах енергетики та комунальних послуг, рівня конкуренції на 

оптовому і роздрібному ринках, статистики зміни постачальника і відключень, 

рівня цін та якості робіт з технічного обслуговування, скарг споживачів, 

застосування положень договорів, що обмежують конкуренцію на ринках у 

сферах енергетики та комунальних послуг, та будь-яких інших практик, що 

призводять до порушення, спотворення або обмеження конкуренції на ринках у 

сферах енергетики та комунальних послуг, а також порушень та/або обмежень 

конкуренції на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, проявів 

обмежувальної договірної практики на ринках у сферах енергетики та 

комунальних послуг, включаючи індивідуальні умови договорів з великими 

непобутовими споживачами, і, за потреби, інформує Антимонопольний комітет 

України про таку практику. Закон України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 

[171] містить також положення щодо взаємодії АМКУ із НКРЕКП. Згідно із ч. 3 

ст. 6 зазначеного Закону НКРЕКП взаємодіє з АМКУ та органами фінансового 



145 

 

контролю у процесі моніторингу та під час проведення АМКУ розслідувань на 

ринках у сферах енергетики та комунальних послуг. У разі виявлення ознак 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції НКРЕКП 

звертається до Антимонопольного комітету України з поданням для прийняття 

відповідного рішення. Зауважимо, що Закон України «Про державне 

регулювання у сфері комунальних послуг» [117] також містить норму, згідно з 

якою НКРЕКП подає до органів АМКУ відомості, що можуть свідчити про факти 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції. НКРЕКП також 

взаємодіє із АМКУ при прийнятті рішень, які можуть вплинути на конкуренцію. 

Так, відповідно до ч. 4 ст. 20 Закону України «Про Антимонопольний комітет 

України» органи влади, органи місцевого самоврядування, органи 

адміністративно-господарського управління та контролю зобов’язані 

погоджувати з Антимонопольним комітетом України, його територіальними 

відділеннями проекти нормативно-правових актів та інших рішень, які можуть 

вплинути на конкуренцію [110]. 

Аналіз зазначених вище законів України дає змогу зробити висновок, що 

АМКУ забезпечує розвиток конкуренції у сфері комунальних послуг шляхом 

здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної 

конкуренції, а НКРЕКП – шляхом здійснення моніторингу функціонування 

ринків у сферах енергетики та комунальних послуг. АМКУ, як і НКРЕКП, також 

здійснює дослідження та аналіз ринків у контексті реалізації конкурентної 

політики. Однак законодавство не розмежовує ці повноваження і не визначає 

чітких форм взаємодії між АМКУ і НКРЕКП. Аналіз норм законодавства 

свідчить про те, що основною формою взаємодії АМКУ та НКРЕКП є подання 

НКРЕКП до АМКУ відомостей про факти порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції та інформації щодо проявів обмежувальної договірної 

практики на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг. Однак, на нашу 

думку, в умовах розширення наглядової функції регулятора взаємодія між цими 

органами не має обмежуватися однією формою та здійснюватися лише в 

односторонньому порядку (коли НКРЕКП подає певні відомості чи інформацію 
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АМКУ). Тому вважаємо за доцільне узгодити положення законодавства в 

частині визначення форм та порядку взаємодії АМКУ та НКРЕКП, а Закони 

України «Про природні монополії» та «Про Антимонопольний комітет України» 

доповнити окремими статтями щодо визначення відносин АМКУ із 

національними комісіями регулювання природних монополій.  

Підсумовуючи зазначене, підкреслимо, що НКРЕКП, окрім власне 

регулювання, здійснює також різні форми контролю – нагляд та моніторинг. 

Відтак, до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» слід внести зміни і 

викласти ст. 1 зазначеного Закону у такій редакції «Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

(далі – Регулятор), є постійно діючим незалежним державним колегіальним 

органом, метою діяльності якого є державне регулювання, нагляд та моніторинг 

діяльності суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг». При реалізації повноважень, пов’язаних із забезпеченням розвитку 

конкуренції у сфері комунальних послуг, НКРЕКП взаємодіє з АМКУ. НКРЕКП 

забезпечує розвиток конкуренції у сфері комунальних послуг шляхом здійснення 

моніторингу функціонування ринків у сфері комунальних послуг, а АМКУ – 

шляхом здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист 

економічної конкуренції. Форми та порядок взаємодії цих органів мають бути 

визначені Законами України «Про природні монополії», «Про Антимонопольний 

комітет України» та «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг». 
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3.2 Розмежування повноважень органу державного регулювання та 

місцевих органів публічної влади при здійсненні державного регулювання у 

сфері комунальних послуг в Україні 

 

У 2010 році в Україні починається формування нової інституційної моделі 

державного регулювання у сфері комунальних послуг. Зазначена модель 

представлена незалежними регуляторами, які за допомогою певного набору 

правових та економічних інструментів здійснюють вплив на діяльність суб’єктів 

господарювання. Однак окремі функції, зокрема ліцензування та регулювання 

цін та тарифів, покладено на місцеві органи публічної влади – обласні, Київську 

та Севастопольську міську державні адміністрації, а також органи місцевого 

самоврядування.  

Аналіз законодавства свідчить про відсутність єдиного підходу до питання 

інституційного забезпечення державного регулювання у сфері комунальних 

послуг. Так, Закон України «Про природні монополії» [183] до органів, які 

здійснюють державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та 

суб’єктів господарювання, що діють на суміжних ринках, відносить національні 

комісії регулювання природних монополій, органи виконавчої влади та органи 

місцевого самоврядування (у випадках, встановлених законом). Законом також 

передбачена можливість делегування функцій державного регулювання Раді 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 

Севастопольській міським державним адміністраціям, якщо діяльність суб’єктів 

природних монополій, яка підлягає регулюванню згідно з Законом України «Про 

природні монополії», спрямована на задоволення потреб  

окремого регіону.  

Натомість Закон України «Про державне регулювання у сфері 

комунальних послуг» [117] закріплює, що органом державного регулювання у 

сфері комунальних послуг є НКРЕКП. При цьому у законі відсутні будь-які 

положення щодо повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, пов’язаних із здійсненням окремих функцій 



148 

 

державного регулювання у сфері комунальних послуг. На нашу думку, така 

ситуація обумовлена тим, що на момент прийняття у 2010 році цей закон мав 

назву «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг 

України» та, по суті, визначав основи правового статусу регулятора. Однак через 

рік назва цього Закону була змінена. Як випливає із його назви та Преамбули, він 

має визначати правові засади державного регулювання у сфері комунальних 

послуг. Вважаємо, що єдиним органом державного регулювання у сфері 

комунальних послуг є НКРЕКП. Місцеві органи виконавчої влади та органи 

місцевого самоврядування за своєю природою не є регуляторними органами. 

Однак окремі функції регулювання в межах, визначених законодавством, вони 

здійснюють. Відповідно у базовому законі про державне регулювання у сфері 

комунальних послуг має міститися положення щодо ролі цих органів у 

функціонально-правовому механізмі державного регулювання.  

Відсутність у Законі України «Про державне регулювання у сфері 

комунальних послуг» чітких та однозначних положень щодо інституційного 

забезпечення державного регулювання зумовлює невизначеність у спеціальних 

законах відносно того, які органи мають здійснювати функції державного 

регулювання у сфері комунальних послуг. Так, відповідно до Закону України 

«Про теплопостачання» [193] державне регулювання у сфері теплопостачання 

здійснюється КМУ, НКРЕКП, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласними, Київською та Севастопольською міськими державними 

адміністраціями. При цьому регуляторні повноваження КМУ у цьому Законі не 

визначаються. Щодо повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, то в 

зазначеному Законі передбачається, що такі органи здійснюють ліцензування 

діяльності та контроль за додержанням ліцензійних умов. Водночас у Законі 

України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» [178] 

закріплюється, що органом державного регулювання у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення є НКРЕКП. Однак положення щодо 

здійснення окремих функцій державного регулювання місцевими органами 
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публічної влади у цьому Законі на закріплені. У Законі України «Про відходи» 

[111] взагалі відсутні будь-які положення щодо здійснення державного 

регулювання у цій сфері та органів, що його здійснюють.  

Вважаємо, що відсутність цілісної адміністративної правової концепції 

державного регулювання у сфері комунальних послуг, а також неналежне 

нормативно-правове регулювання його інституційного забезпечення, що 

проявляється у неузгодженості законодавства, суттєво впливає на ефективність 

державного регулювання в цілому. На нашу думку, єдиним органом державного 

регулювання у сфері комунальних послуг в Україні є незалежний регулятор – 

НКРЕКП. Цей орган в порядку, визначеному законодавством, може делегувати 

окремі функції державного регулювання місцевим органам публічної влади. 

Зазначені положення мають бути відображені у Законі України «Про державне 

регулювання у сфері комунальних послуг» та у відповідних статтях спеціальних 

законів, що визначають особливості здійснення державного регулювання у сфері 

теплопостачання, водопостачання та водовідведення, а також у сфері 

поводження із побутовими відходами.  

У зв’язку із локальним характером сфери комунальних послуг органи 

регулювання – незалежні регулятори – можуть прийняти рішення про 

необхідність делегування частини своїх повноважень місцевим органам 

виконавчої влади та органам місцевого самоврядування. При вирішенні питань 

місцевого значення, що стосуються сфери комунальних послуг, місцеві органи 

публічної влади, як правило, є більш гнучкими, ніж незалежні регулятори, і  

здатні оперативніше реагувати на потреби й проблеми споживачів та суб’єктів 

господарювання, що надають комунальні послуги. Відтак, повноваження щодо 

планування місцевої інфраструктури, затвердження інвестицій, забезпечення 

якості та безперервності їх надання, а також інші повноваження, пов’язані із 

організацією процесу надання комунальних послуг, належать до компетенції 

місцевих органів публічної влади. У результаті роль таких органів значно 

посилюється, оскільки, окрім здійснення власних повноважень, місцеві органи 

публічної влади також стають відповідальними за здійснення окремих 
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регулятивних функцій, які вони отримали від регуляторів у процесі делегування 

повноважень [51, с. 59].  

В теорії адміністративного права делегування, разом із передачею та 

встановленням, є формами надання повноважень. При цьому надзвичайно 

важливим є розуміння різниці між такими формами, як «делегування» та 

«передача» повноважень. Так, передача повноважень передбачає їх надання 

шляхом вилучення із компетенції одного органу та включення до компетенції 

іншого на підставі закону чи іншого нормативного акту [211, с. 232]. На відміну 

від передачі, як зазначає Г. В. Бублик, у процесі делегування повноважень 

делегуючий суб’єкт наділяє власними повноваженнями делегованого суб’єкта. 

При цьому, на думку науковця, «делегуючий суб’єкт формально не втрачає 

зазначені повноваження, вони залишаються в його компетенції, він лише надає 

право їх реалізації делегованому суб’єкту на певний час і на певній території. У 

делегованого ж суб’єкта внаслідок отримання делегованих повноважень 

розширюється перелік повноважень, але він є підконтрольним в частині 

виконання делегованих повноважень делегуючому суб’єкту. Крім того, 

делегування супроводжується передачею фінансових та/або матеріальних 

ресурсів для ефективної реалізації зазначених повноважень» [16, с. 16].  

Делегування повноважень є важливою складовою децентралізації та 

розширення повноважень місцевих органів публічної влади у сфері комунальних 

послуг. Заслуговує на підтримку висновок Т. О. Карабін, що «децентралізація не 

є одноразовою передачею владних повноважень, а є комплексним процесом, 

який складається з багатьох елементів». У своїх роботі науковець аналізує такі 

елементи, як визначення обсягу повноважень, які делегуються, механізм 

делегування цих повноважень, а також механізм подальшої взаємодії органів 

державного регулювання і місцевих органів публічної влади. [63, с. 442].  

Органи державного регулювання у сфері комунальних послуг, як правило, 

делегують місцевим органам публічної влади повноваження щодо здійснення 

ліцензування та тарифного регулювання. Регулятори у ліцензійних умовах 

встановлюють вимоги до провадження різних видів господарської діяльності у 
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сфері комунальних послуг. Щодо суб’єктів господарювання, діяльність яких 

відповідає встановленим вимогам, ліцензування та тарифне регулювання 

здійснюють органи державного регулювання, а щодо всіх інших – місцеві органи 

публічної влади. Зазначені вимоги, по суті, є критерієм, за яким розподіляються 

ліцензіати між регулятором та місцевими органами, а відповідно визначається і 

обсяг повноважень, які регулятор вирішив делегувати. Ми погоджуємося з тим, 

що делеговані повноваження надаються місцевим органам публічної влади лише 

тимчасово і залишаються в компетенції регулятора, який у подальшому може 

змінити вимоги до провадження господарської діяльності і таким чином 

здійснити «перерозподіл» ліцензіатів [49, с. 50].  

На нашу думку, спірним є лише твердження, що місцеві органи публічної 

влади в частині здійснення делегованих повноважень стають підконтрольними 

регулятору. Оскільки регулятори мають бути незалежними як організаційно, так 

і функціонально від інших органів публічної адміністрації, то постає питання про 

їх зв’язок та співвідношення з місцевими органами виконавчої влади і органами 

місцевого самоврядування та, відповідно, можливість здійснення прямого 

контролю. Вважаємо, що «підконтрольність» місцевих органів публічної влади 

регулятору має опосередкований характер. І проявляється у тому, що в разі 

неналежного здійснення делегованих повноважень місцевими органами 

регулятор може ці повноваження повернути шляхом внесення змін до 

ліцензійних умов [49, с. 50–51]. 

НКРЕКП як орган державного регулювання у сфері комунальних послуг в 

Україні може делегувати місцевим органам публічної влади повноваження щодо 

здійснення ліцензування та тарифного регулювання. Так, відповідно до 

законодавства, обласні, Київська та Севастопольська міські державні 

адміністрації здійснюють ліцензування господарської діяльності у сфері 

комунальних послуг, а органи місцевого самоврядування – встановлення цін та 

тарифів на комунальні послуги. Делегування повноважень відбувається 

наступним чином. НКРЕКП у межах своїх повноважень розробляє та затверджує 

Ліцензійні умови провадження різних видів господарської діяльності у сфері 
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комунальних послуг, в яких визначає вимоги до здійснення цих видів 

господарської діяльності. Щодо суб’єктів господарювання, діяльність яких 

відповідає встановленим вимогам, ліцензування та тарифне регулювання 

здійснюють органи державного регулювання, а щодо всіх інших – місцеві органи 

публічної влади [49, с. 49–50].  

Так, якщо суб’єкт господарювання здійснює (або має намір здійснювати) 

діяльність з виробництва, транспортування або постачання теплової енергії в 

обсягах, що перевищують визначені Ліцензійними умовами рівні (з виробництва 

теплової енергії – 170 тис. Гкал, з транспортування та постачання теплової 

енергії – 145 тис. Гкал), та при цьому рівень забезпеченості суб’єктом 

господарювання споживачів приладами обліку теплової енергії становить 70 % 

станом на 01 серпня 2017 року та 90 % станом на 01 січня 2018 року, 

ліцензування такої діяльності і, відповідно, встановлення тарифів належать до 

повноважень НКРЕКП [128]. Всі інші суб’єкти, діяльність яких не відповідає 

зазначеним критеріям, належать до сфери регулювання місцевих органів 

публічної влади. Ліцензування діяльності таких суб’єктів здійснюють обласні, 

Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а регулювання цін і 

тарифів – органи місцевого самоврядування відповідно. У сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення такими критеріями є 

розташування систем централізованого водопостачання та/або водовідведення 

суб’єктів господарювання та обсяги реалізації послуг [129], а у сфері поводження  

із побутовими відходами – розмір населеного пункту, в межах якого 

здійснюється діяльність, а також потужність об’єктів з перероблення та 

захоронення побутових відходів [126; 127]. 

Згідно з цими критеріями здійснюється і розподіл повноважень щодо 

встановлення цін та тарифів. Так, НКРЕКП встановлює ціни та тарифи лише тим 

суб’єктам господарювання, які є ліцензіатами регулятора. Встановлення цін та 

тарифів для тих суб’єктів господарювання, що отримали ліцензії від місцевих 

органів виконавчої влади (обласних та Київської міської державної 

адміністрації), здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування.  
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Отже, зазначені вимоги, по суті, є критерієм, за яким розподіляються 

ліцензіати між регулятором та місцевими органами, а, відповідно, визначається 

і обсяг повноважень, які регулятор вирішив делегувати. Так, у 2016 році 

НКРЕКП здійснювала ліцензування діяльності 254 суб’єктів господарювання у 

сфері теплопостачання. У 2017 році 206 із зазначених 254 ліцензіатів згідно з 

чинними Ліцензійними умовами перейшли до сфери регулювання органів 

місцевого самоврядування [125, с.135]. Упродовж 2017 року зменшилася 

кількість і ліцензіатів НКРЕКП у сфері централізованого водопостачання та 

водовідведення – від 144 суб’єктів господарювання до 57, у тому числі п’ять 

ліцензіатів розташовані на непідконтрольній Україні території [125, с. 152]. Не 

зважаючи на те, що НКРЕКП делегувала частину своїх повноважень місцевим 

органам публічної влади та кількість її ліцензіатів значно зменшилася, частка 

сфери комунальних послуг, що залишилася під регулюванням НКРЕКП, є 

істотною. Так, у сфері теплопостачання це майже 70 % ринку, а у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення –  77 % [125, с. 135, с. 152]. 

Ліцензування у сфері поводження із побутовими відходами НКРЕКП почала 

здійснювати лише у 2017 році. До кінця 2017 року ліцензії отримав 31 суб’єкт 

господарювання, що провадить господарську діяльність з перероблення та 

захоронення побутових відходів [125, с. 135, с. 199]. 

Повноваження НКРЕКП та обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій щодо здійснення ліцензування господарської 

діяльності у сфері комунальних послуг закріплені у різних законодавчих актах. 

Закони України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» [117] 

та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» [171] закріплюють ліцензійні повноваження 

НКРЕКП, зокрема, розроблення і затвердження умов та правил провадження 

господарської діяльності (ліцензійних умов) та порядку контролю за їх 

дотриманням у сфері комунальних послуг, ліцензування господарської 

діяльності у сфері комунальних послуг, контроль за додержанням ліцензіатами 

умов і правил провадження відповідних видів господарської діяльності, а також 
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застосування відповідних санкцій за порушення ними ліцензійних умов. Хоча 

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» відносить до 

органів ліцензування місцеві органи виконавчої влади, у Законі України «Про 

державне регулювання у сфері комунальних послуг» відсутні будь-які 

положення щодо здійснення обласними, Київською та Севастопольською 

міськими державними адміністраціями ліцензування у сфері комунальних 

послуг. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» [170] також не 

закріплює повноважень зазначених органів щодо здійснення ліцензування. 

Натомість спеціальні закони – «Про теплопостачання» [193] та «Про питну воду, 

питне водопостачання та водовідведення» [178] – окрім повноважень регулятора, 

визначають і ліцензійні повноваження місцевих органів виконавчої влади у 

відповідних сферах. Однак Закон України «Про відходи» [111] не містить 

жодних положень, пов’язаних із ліцензуванням господарської діяльності з 

перероблення та захоронення побутових відходів. 

Неузгодженість між законодавчими актами має місце і при закріпленні 

повноважень НКРЕКП та місцевих органів самоврядування щодо формування та 

встановлення цін та тарифів у сфері комунальних послуг. 

Відповідно до Закону України «Про природні монополії» [183] одним із 

основних завдань національних комісій регулювання природних монополій є 

формування цінової політики у відповідній сфері регулювання. Закон хоч і не 

визначає повноважень органів місцевого самоврядування в частині регулювання 

цін та тарифів, однак встановлює, що такі органи у випадках, встановлених 

законом, можуть здійснювати державне регулювання діяльності суб’єктів 

природних монополій. Закон України «Про державне регулювання у сфері 

комунальних послуг» [117] визначає конкретні повноваження НКРЕКП у межах 

здійснення регулювання цін та тарифів. Так, регулятор розробляє порядки 

(методики) формування тарифів на комунальні послуги для суб’єктів природних 

монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках, а також встановлює 

тарифи на комунальні послуги суб’єктам природних монополій та суб’єктам 

господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється 
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НКРЕКП. Зауважимо, що у зазначеному Законі відсутні положення про 

встановлення тарифів на комунальні послуги органами місцевого 

самоврядування. Вважаємо це певним недоліком, оскільки саме Закон України 

«Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» має визначати правові 

засади державного регулювання у сфері комунальних послуг, ключовим 

елементом якого є регулювання цін та тарифів.  

Необхідно звернути увагу й на те, що новий Закон України «Про житлово-

комунальні послуги» [120] не містить жодних положень щодо НКРЕКП та її 

повноважень з регулювання цін та тарифів у сфері комунальних послуг. У ст. 4, 

яка визначає повноваження органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг, закріплено лише 

повноваження КМУ щодо затвердження порядків формування тарифів на 

комунальні послуги, що встановлюються органами місцевого самоврядування, 

повноваження Мінрегіону щодо встановлення порядку інформування 

споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги, а також 

повноваження органів місцевого самоврядування щодо встановлення цін та 

тарифів на комунальні послуги. Виключення з тексту нового Закону положень 

щодо здійснення НКРЕКП регулювання цін та тарифів на комунальні послуги 

(саме виключення, оскільки у попередньому законі такі положення містилися) 

можна пояснити тим, що за зазначеним Законом ціни (тарифи) на житлово-

комунальні послуги встановлюються за домовленістю сторін, крім випадків, 

коли відповідно до закону ціни (тарифи) є регульованими. Однак у такому разі 

із тексту Закону України «Про житлово-комунальні послуги» мають бути також 

виключені й положення щодо повноважень КМУ та органів місцевого 

самоврядування в частині регулювання цін та тарифів. Пропонуємо виключити 

п. 4 ч. 1, п. 7 ч. 2, п. 2 ч. 3 ст. 4 Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги» та доповнити ст. 4 п. 4 такого змісту: «4. Повноваження органів  

державної влади та органів місцевого самоврядування з регулювання цін та 

тарифів у сфері комунальних послуг визначаються Законами України «Про 

державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про Національну 
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комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг в 

Україні» та «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Закони України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» [171] та «Про місцеве 

самоврядування в Україні» [169] закріплюють повноваження НКРЕКП та органів 

місцевого самоврядування відповідно в частині регулювання цін та тарифів у 

сфері комунальних послуг, а Закони України «Про теплопостачання» [193], «Про 

питну воду, питне водопостачання та водовідведення» [178] та «Про відходи» 

[111] визначають особливості здійснення цих повноважень в секторі 

теплопостачання, водопостачання та водовідведення, а також поводження із 

побутовими відходами. У контексті аналізу цих законів потрібно звернути увагу 

на таке.  

Хоч Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» [171] і визначає 

аналогічні із Законом України «Про державне регулювання у сфері комунальних 

послуг» [117] повноваження регулятора стосовно розроблення та затвердження 

порядків (методик), а також встановлення цін та тарифів, проте формулювання 

дещо відрізняються. У контексті обох повноважень законодавець веде мову про 

тарифи «для суб’єктів природних монополій у сферах енергетики та 

комунальних послуг, а також інших суб’єктів господарювання, що провадять 

діяльність на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, якщо 

відповідні повноваження надані Регулятору законом». При цьому не зовсім 

зрозуміло, чи остання група є суб’єктами господарювання, що провадять 

діяльність на суміжних ринках, чи це є нова категорія. Тоді виникає питання, які 

ж суб’єкти господарювання належать до зазначеної категорії.  

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» [169] до власних 

(самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських 

рад в галузі бюджету, фінансів і цін відносить встановлення тарифів на 

комунальні послуги, крім тарифів на ті послуги, які встановлюються НКРЕКП. 

Зауважимо, що серед тарифів, які встановлюються НКРЕКП, Закон виокремлює 
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тариф на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, 

перероблення та захоронення побутових відходів, послуги з централізованого 

опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з 

централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових систем). Однак зазначені назви 

комунальних послуг не відповідають тим назвам, що закріплені у новому Законі 

України «Про житлово-комунальні послуги» [120] та Законі України «Про 

державне регулювання у сфері комунальних послуг» [117]. Відтак, назви 

комунальних послуг, закріплені у Законі України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», мають бути узгоджені із іншими законодавчими актами. Окрім 

виконавчих органів місцевого самоврядування, тарифи також можуть 

встановлювати районі та обласні ради. Так, згідно із п. 37, ч. 1, ст. 43 виключно 

на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішується питання щодо 

встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються 

підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, 

представництво інтересів яких здійснює відповідна районна чи обласна рада, а 

також суб’єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) 

цілісними майновими комплексами таких підприємств. 

Аналіз спеціальних законів підтверджує відсутність єдиного підходу до 

визначення органів, що здійснюють регулювання цін та тарифів, та закріплення 

їх повноважень. Так, якщо у у Законі України «Про відходи» [111] взагалі 

відсутні положення щодо повноважень НКРЕКП та органів місцевого 

самоврядування з регулювання цін та тарифів, то у Законі України «Про 

теплопостачання» [193] закріплено додаткові повноваження органів місцевого 

самоврядування, які не передбачені Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», зокрема, щоквартальне оприлюднення встановлених 

для всіх категорій споживачів тарифів та перегляд тарифів за власною 

ініціативою та/або за зверненням суб’єкта господарювання, але не більше одного 

разу на квартал.  
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Неузгодженість між законодавчими актами стосовно розмежування 

повноважень НКРЕКП та органів місцевого самоврядування щодо встановлення 

цін та тарифів на комунальні послуги призводить до значної кількості проблем 

на практиці. Так, Житомирським апеляційним адміністративним судом було 

розглянуто справу № 289/160/17 про оскарження бездіяльності виконавчого 

комітету Городоцької селищної ради Радомишльського району Житомирської 

області стосовно встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, а саме: 

централізоване водопостачання та водовідведення, транспортування, постачання 

теплової енергії опалення та послуг із зберігання та захоронення побутових 

відходів на сміттєзвалищі Макарівської квартирно-експлуатаційної частини 

району в смт. Городок на 2017 рік. Своєю Постановою від 26 червня 2017 року 

суд зобов’язав виконавчий комітет повторно розглянути питання щодо 

встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги Макарівської квартирно-

експлуатаційної частини району в смт. Городок на 2017 рік [101]. А Києво-

Святошинський районний суд Київської області навпаки своєю Постановою від 

12 грудня 2014 року по справі № 369/11200/14-а скасував рішення Чабанівської 

селищної ради Києво-Святошинського району Київської області від 03 липня 

2014 року №714 «Про затвердження тарифів на теплову енергію» та №716 «Про 

затвердження тарифів на теплопостачання» у зв’язку із відсутністю повноважень 

щодо встановлення таких тарифів [102].  

Потрібно звернути увагу на те, що органи місцевого самоврядування 

здійснюють як функції регулювання, так і функції управління комунальною 

власністю. Переважна більшість підприємств у сфері комунальних послуг 

перебувають у комунальній власності. Згідно із Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» [169] органи місцевого самоврядування від імені та в 

інтересах територіальних громад здійснюють правомочності щодо володіння, 

користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності, а 

виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад у межах, визначених 

радою, управляють майном, що належить до комунальної власності відповідних 

територіальних громад. До повноважень виконавчих комітетів рад також 
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належить встановлення порядку та здійснення контролю за використанням 

прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності 

відповідних територіальних громад та заслуховування звітів про роботу 

керівників зазначених підприємств, установ та організацій. В той же час 

виконавчі комітети рад встановлюють ціни та тарифи на послуги, які надають 

зазначені підприємства.  

Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад забезпечують 

належне утримання об’єктів комунальної власності та їх ефективну 

експлуатацію, необхідний рівень та якість комунальних послуг, що надаються 

населенню, а також є відповідальними за забезпечення населення паливом, 

електроенергією, газом та іншими енергоносіями, а також вирішення питань 

водопостачання, відведення та очищення стічних вод; здійснення контролю за 

якістю питної води. У цьому контексті цілком закономірним вбачається 

наділення органів місцевого самоврядування повноваженнями щодо 

встановлення цін та тарифів на комунальні послуги, оскільки за наявності 

належної інституційної спроможності це дозволяє забезпечити стабільний 

розвиток сфери комунальних послуг у межах відповідного села, селища та міста. 

Однак здійснення органами місцевого самоврядування управління комунальною 

власністю та деяких функцій регулятора може призводити і до значних 

зловживань з боку органів місцевого самоврядування, зокрема, встановлення 

завищених або занижених тарифів. Як зазначає НКРЕКП, у результаті 

проведення «тарифної децентралізації» та делегування органам місцевого 

самоврядування повноважень щодо встановлення цін та тарифів на комунальні 

послуги органи місцевого самоврядування почали встановлювати тарифи на 

комунальні послуги значно вищі, ніж ті, що були раніше встановлені НКРЕКП 

(у середньому на 14 % більше). НКРЕКП звертає увагу, що дії органів місцевого 

самоврядування є непослідовними та популістськими, оскільки під час 

встановлення НКРЕКП тарифів на вищезазначені послуги, зазначені органи 

місцевого самоврядування накладали мораторій на підвищення тарифів та 

робили спроби притягнення до кримінальної відповідальності Голови та членів 
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Комісії, а при отриманні відповідних повноважень – відразу здійснили 

підвищення тарифів [91]. На нашу думку, для того, щоб унеможливити таку 

практику, встановлення цін та тарифів на комунальні послуги має здійснюватися 

органами місцевого самоврядування виключно на підставі методик (порядків), 

які мають розроблятися та затверджуватися НКРЕКП, а відповідні повноваження 

органів місцевого самоврядування щодо встановлення цін та тарифів мають бути 

чітко визначені й закріплені у законодавстві. 

Аналіз законодавства свідчить про те, що існує значна кількість 

неузгодженостей між Законом України «Про державне регулювання у сфері 

комунальних послуг», який, по суті, має визначати загальні засади 

інституційного забезпечення державного регулювання у сфері комунальних 

послуг, та законами, що закріплюють правовий статус і повноваження НКРЕКП, 

місцевих органів виконавчої влади та місцевих органів самоврядування. Крім 

того, інституційна модель державного регулювання, визначена зазначеними 

законами, не є уніфікованою для секторів, які належать до сфери комунальних 

послуг. Це, в свою чергу, призводить до відсутності чіткого розуміння того, які 

органи здійснюють державне регулювання у сфері теплопостачання, 

водопостачання та водовідведення, та зумовлює проблеми розмежування 

повноважень між НКРЕКП і місцевими органами публічної влади.  

З нашої точки зору, Закон України «Про державне регулювання у сфері 

комунальних послуг» має бути суттєво доопрацьований та прийнятий у новій 

редакції. Зазначений Закон має визначати правові засади державного 

регулювання у сфері комунальних послуг, а не лише особливості здійснення у 

сфері комунальних послуг окремих повноважень НКРЕКП. Зазначений закон, 

окрім загальних засад державного регулювання, має також закріплювати 

особливості його здійснення в окремих секторах, що входять до сфери 

комунальних послуг, зокрема в секторі теплопостачання, водопостачання та 

водовідведення, а також поводження із побутовими підходами. При цьому у 

спеціальних законах – Законі Україні «Про теплопостачання», «Про питну воду, 

питне водопостачання та водовідведення» та «Про відходи» – всі положення, 
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пов’язані із здійсненням державного регулювання, мають бути виключені і 

закріплено норму, відповідно до якої державне регулювання у зазначених 

секторах здійснюється згідно із Законом України «Про державне регулювання у 

сфері комунальних послуг». 

Підсумовуючи зазначене, робимо висновок, що єдиним органом 

державного регулювання у сфері комунальних послуг в Україні є НКРЕКП, яка 

може делегувати обласним, Київській та Севастопольській міським державним 

адміністраціям повноваження щодо здійснення ліцензування господарської 

діяльності у сфері комунальних послуг, а органам місцевого самоврядування – 

щодо встановлення цін та тарифів на комунальні послуги. НКРЕКП делегує свої 

повноваження шляхом визначення у ліцензійних умовах вимог до провадження 

різних видів господарської діяльності у сфері комунальних послуг, які є 

критерієм, за яким розподіляються ліцензіати між органом державного 

регулювання та місцевими органами публічної влади. Делеговані повноваження 

надаються місцевим органами публічної влади тимчасово. Підконтрольність 

місцевих органів публічної влади в частині здійснення делегованих повноважень 

має опосередкований характер і проявляється у тому, що у разі неналежного 

здійснення делегованих повноважень місцевими органами публічної влади 

НКРЕКП може ці повноваження повернути шляхом внесення змін до 

ліцензійних умов. 

З метою визначення єдиної моделі державного регулювання у сфері 

комунальних послуг та правових засад її функціонування, потрібно внести зміни 

до Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг». У 

зазначеному Законі доцільно визначити: основні правові категорії («державне 

регулювання у сфері комунальних послуг», «сфера комунальних послуг», 

«інструменти державного регулювання» тощо), інституційну модель державного 

регулювання (НКРЕКП – орган державного регулювання, а також місцеві органи 

виконавчої влади (здійснюють ліцензування господарської діяльності у сфері 

комунальних послуг) та органи місцевого самоврядування (здійснюють 

встановлення цін та тарифів на комунальні послуги), порядок здійснення 
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НКРЕКП делегування місцевим органам публічної влади повноважень щодо 

ліцензування та встановлення цін та тарифів, а також форми взаємодії цих 

органів в частині здійснення делегованих повноважень; порядок та особливості 

здійснення окремих адміністративних процедур НКРЕКП та місцевими 

органами публічної влади (ліцензування, встановлення цін та тарифів, контроль, 

захист прав споживачів тощо). 
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3.3 Особливості адміністративно-правового забезпечення окремих 

повноважень органу державного регулювання у сфері комунальних послуг 

в Україні 

 

Функціональний аспект механізму державного регулювання проявляється 

під час здійснення органами державного регулювання ліцензування діяльності 

суб’єктів господарювання у сфері комунальних послуг, регулювання цін та 

тарифів на товари та послуги, а також при здійсненні контролю за ліцензованою 

діяльністю та нагляду функціонуванням секторів, що належать до сфери 

комунальних послуг. У межах цього підрозділу ми розглянемо особливості 

адміністративно-правового забезпечення ліцензійних повноважень НКРЕКП та 

повноважень НКРЕКП з регулювання цін та тарифів на комунальні послуги.  

Відповідно до законодавства ліцензування діяльності у сфері комунальних 

послуг, а також регулювання цін та тарифів на комунальні послуги віднесено до 

владних повноважень НКРЕКП та місцевих органів публічної влади.                        

Д. М. Бахрах визначає, що владна діяльність публічної адміністрації, що 

здійснюється в межах адміністративно-процесуальної форми і полягає у 

вирішенні певних справ шляхом прийняття та виконання адміністративних актів, 

передбачає такі стадії: вивчення та аналіз фактичної ситуації, підготовка та 

прийняття обґрунтованого адміністративного акту, виконання акту. Вчений 

звертає увагу на те, що наведена структура адміністративної процедури є 

типовою, тоді як реальні адміністративні процедури мають певні особливості. 

Крім того, у більшості стадій слід виділяти низку етапів як певних сукупностей 

дій, спрямованих на досягнення внутрішньостадійних цілей та завдань [9, с. 609].  

В. П. Тимощук зазначає, що у праві більшості країн Європи для позначення 

порядку діяльності публічної адміністрації, зокрема щодо прийняття 

адміністративних актів, використовується категорія «адміністративна 

процедура». При цьому, на думку вченого, під адміністративною процедурою 

розуміється офіційно встановлений порядок розгляду та вирішення суб’єктом 

публічної адміністрації адміністративних справ, спрямованих на прийняття 
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адміністративного акту або укладення адміністративного договору. У межах 

адміністративних процедур науковець виділяє стадії, етапи, процедурні дії та 

процедурні рішення. Останніми, як зазначає науковець, вирішуються окремі 

проміжні (етапні, часткові) питання у ході вирішення адміністративної справи  

[48, с. 248-251].  

Т. О. Коломоєць для позначення процесу прийняття адміністративних 

актів також використовує термін «процедура». У межах здійснення процедур 

вчений виокремлює кілька стадій: ініціювання та відкриття (початок); підготовка 

справи до розгляду та вирішення; вирішення справи та прийняття 

адміністративного акту; адміністративні оскарження. При цьому перші три стадії 

є основними, а остання – факультативною. Т. О. Коломоєць також звертає увагу, 

що у процедурі прийняття адміністративних актів, окрім стадій, можна виділити 

етапи (сукупність дій, які переслідують певну внутрішню стадійну проміжну 

мету), процедурні дії (найменший елемент адміністративного провадження) та 

процедурні рішення (рішення, якими розв’язують окремі проміжні (часткові) 

питання у процесі вирішення адміністративної справи) [67, с. 185–187].  

Отже, для позначення порядку розгляду та вирішення ліцензійних справ, а 

також справ стосовно встановлення цін та тарифів на комунальні послуги 

вважаємо за доцільне використовувати категорію «адміністративна процедура».  

У науковій літературі можна зустріти різні підходи до розуміння сутності 

ліцензійних процедур. Так, О. В. Кашперський під процедурою ліцензування 

певних видів господарської діяльності розглядає «процедуру публічного 

посвідчення компетентним органом ліцензування права суб’єкта 

господарювання, який є здобувачем ліцензії, здійснювати конкретний вид 

господарської діяльності, визначений законодавством України у цій сфері» [64, 

с. 15]. Натомість І. В. Солошкіна застосовує більш широкий підхід до розуміння 

терміна «процедура ліцензування». На думку науковця, процедури ліцензування 

можуть бути умовно об’єднані у такі групи: 1) процедури, пов’язані з видачею, 

переоформленням, анулюванням чи видачею дублікатів ліцензій; 2) облікові 

процедури, тобто процедури, пов’язані із веденням ліцензійних справ та 
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ліцензійних реєстрів; 3) контрольні процедури, тобто процедури, пов’язані із 

здійсненням контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов та 

видачею розпоряджень щодо усуненням порушень законодавства у сфері 

ліцензування [209, с. 11]. 

На нашу думку, ліцензування у сфері комунальних послуг у 

найзагальнішому розумінні можна розглядати як сукупність певних дій, 

пов’язаних із розробкою та затвердженням органами ліцензування ліцензійних 

умов, виконанням цих ліцензійних умов суб’єктами господарювання, виданням, 

переоформленням та анулюванням ліцензій, здійсненням нагляду за 

додержанням ліцензійних умов та накладенням певних санкцій у разі порушення 

цих умов.  

У сфері комунальних послуг процедурі ліцензування передує розробка та 

затвердження нормативно-правових актів, зокрема, ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності у сфері комунальних послуг, порядку 

контролю за дотриманням вимог законодавства у відповідній сфері регулювання 

та ліцензійних умов, порядку (правил) організації обліку та звітності за видами 

ліцензованої діяльності тощо.  

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» [168] 

містить положення про те, що ліцензійні умови та зміни до них розробляються 

органом ліцензування, що є центральним органом виконавчої влади, підлягають 

погодженню спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та 

затверджуються Кабінетом Міністрів України, крім випадків, визначених 

законом. Сфера комунальних послуг і є тим самим винятком із загального 

правила, яке передбачено Законами України «Про державне регулювання у сфері 

комунальних послуг» та «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».  

Відповідно до зазначених вище законів ліцензійні умови на кожен вид 

господарської діяльності у сфері комунальних послуг розробляються і 

затверджуються НКРЕКП. Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік 

вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, зокрема, організаційні, кадрові 
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та технологічні, а також визначають вичерпний перелік документів, що 

додаються до заяви про отримання ліцензії. Зауважимо, що ліцензійні умови – 

нормативно-правові акти у формі постанов, розроблені та затверджені НКРЕКП, 

застосовуються і місцевими органами виконавчої влади при здійсненні ними 

ліцензування господарської діяльності у сфері комунальних послуг у межах 

повноважень, визначених законодавством. Відповідно, НКРЕКП визначає 

правову основу здійснення ліцензування господарської діяльності місцевими 

органами виконавчої влади. 

Необхідно звернути увагу, що на етапі розроблення та затвердження 

ліцензійних умов НКРЕКП може впливати на те, які суб’єкти господарювання 

будуть її ліцензіатами, а які – місцевих органів виконавчої влади. Так, НКРЕКП 

у ліцензійних умовах визначає певні критерії провадження господарської 

діяльності, за умови наявності яких, суб’єкти господарювання отримують 

ліцензії від регулятора. Ліцензування відповідних видів господарської 

діяльності, які не підпадають під зазначені критерії, здійснюють обласні та 

Київська міська державні адміністрації.  

У 2017 році для кожного виду господарської діяльності у сфері 

комунальних послуг було розроблено і затверджено нові ліцензійні умови. 

Однією із головних новацій стала зміна відповідних критеріїв здійснення 

господарської діяльності, внаслідок чого було значно скорочено кількість 

ліцензіатів регулятора. Так, у сфері теплопостачання майже 80 % суб’єктів 

господарювання стали ліцензіатами місцевих органів виконавчої влади, а у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення – майже 67 %. Серед інших 

новацій, які систематизовано викладені у Звіті про результати діяльності 

НКРЕКП, можна виділити такі. По-перше, обов’язковість дотримання Закону 

України «Про публічні закупівлі» при здійсненні господарської діяльності. 

Відтепер суб’єкти господарювання мають використовувати кошти, отримані за 

рахунок здійснення ліцензованої діяльності, за цільовим призначенням та з 

дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону 

України «Про публічні закупівлі». По-друге, обов’язковість проведення аудиту 
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фінансової звітності відповідно до постанови КМУ від 04 червня 2015 року № 

390 «Деякі питання проведення аудиту суб’єктів господарювання державного 

сектору економіки» для підприємств з активами понад 250 мільйонів гривень. 

По-третє, обов’язковість виконання вимог щодо захисту критичної 

інфраструктури відповідно до рішень Ради національної безпеки та оборони. По-

п’яте, обов’язковість забезпечення функціонування кол-центрів для 

обслуговування споживачів з метою покращення якості послуг, що надаються 

ліцензіатами [125, с. 174].  

У науковій літературі відсутній єдиний підхід до визначення елементів 

процедури ліцензування. Так, Е. Е. Бекірова в межах процедури ліцензування 

пропонує виділяти «послідовні обов’язкові етапи як комплекси процедурних дій, 

зокрема, звернення суб’єкта господарювання до органу ліцензування із заявою 

про видачу ліцензії та документами, які підтверджують спроможність провадити 

господарську діяльність певного виду; розгляд заяви та прийняття рішення 

органом ліцензування про видачу ліцензії або про відмову в її видачі; видача 

ліцензії; а також може включати факультативні етапи: переоформлення ліцензії; 

зміна даних, зазначених у документах, що додаються до заяви про видачу 

ліцензії; видача дубліката ліцензії» [13, с. 5]. Натомість І. Д. Пастух виділяє дві 

стадії ліцензійного провадження. Перша стадія містить комплекс заходів, 

спрямованих на забезпечення вирішення питання про видачу або про відмову у 

видачі ліцензії суб’єкту господарювання, а друга полягає у здійсненні контролю 

за додержанням володарями ліцензій ліцензійних умов, встановлених для 

обраного виду діяльності [96, с. 6].  

Підтримуючи в цілому позицію І. Д. Пастуха, вважаємо, що процедура 

ліцензування господарської діяльності у сфері комунальних послуг складається 

із двох стадій. У межах першої стадії можна виділити низку послідовних 

обов’язкових етапів, спрямованих на вирішення питання про видачу ліцензії. До 

таких етапів слід віднести: звернення суб’єкта господарювання до органу 

ліцензування із заявою про отримання ліцензії та підтвердними документами, 

вичерпний перелік яких встановлюється ліцензійними умовами; розгляд заяви та 
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підтвердних документів; прийняття рішення органом ліцензування про видачу 

ліцензії або про відмову в її видачі; внесення суб’єктом господарювання плати 

за видачу ліцензії; видача ліцензії. Зазначена стадія включає в себе також низку 

факультативних дій, зокрема дій, пов’язаних із внесенням змін, що стосуються 

ліцензіата або виду господарської діяльності, які підлягає ліцензуванню, 

переоформленням ліцензії та її анулюванням. Друга стадія включає в себе етапи, 

спрямовані на здійснення нагляду за додержанням ліцензіатами ліцензійних 

умов протягом строку дії відповідної ліцензії.  

Порядок видачі, переоформлення та анулювання ліцензій на здійснення 

господарської діяльності у сфері комунальних послуг визначається Законом 

України «Про ліцензування видів господарської діяльності». Станом на 01 січня 

2017 року у сфері теплопостачання налічувалося 703 діючі ліцензії, видані 

НКРЕКП, включаючи 74 ліцензії на виробництво теплової енергії на 

теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з 

використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії, 177 ліцензій 

на виробництво теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на 

теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з 

використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії), 203 ліцензії 

на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами та 249 ліцензій на постачання теплової 

енергії. У сфері централізованого водопостачання та водовідведення 

налічувалося 144 ліцензії відповідно [125, с. 172]. У зв’язку із затвердженням 

нових ліцензійних умов кількість ліцензіатів НКРЕКП зменшилася майже в 3,5 

рази і відповідно станом на 31 січня 2018 року у сфері теплопостачання маємо 

198 діючих ліцензій, а у сфері централізованого водопостачання та 

водовідведення – 59 ліцензій [77].  

Ліцензійними повноваженням у сфері поводження з побутовими 

відходами НКРЕКП було наділено лише у 2016 році, а ліцензійні умови 

провадження господарської діяльності із захоронення побутових відходів та 

перероблення побутових відходів були затверджені лише у квітні та травні 2017 
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року відповідно. Протягом 2017 року регулятором було видано 30 ліцензій на 

захоронення побутових відходів та лише дві ліцензії на перероблення побутових 

відходів [77]. 

У науковій літературі неодноразово зазначалося, що в межах ліцензування 

здійснюється контроль за дотриманням ліцензійних умов суб’єктами 

господарювання, а також нагляд за дотриманням законодавства всіма 

учасниками відносин у сфері ліцензування. Погоджуємося із О. Ф. Андрійко, що 

контроль є «багатогранним і багатоплановим явищем, і залежно від того, на 

якому рівні та стосовно чого він розглядається, він може: бути 

охарактеризований і як принцип, і як функція, і як форма чи вид діяльності. 

Разом з тим, контроль тісно пов’язаний з іншими видами діяльності і може 

входити до їх складу як певна частина» [5, с. 429, 434]. Відтак, у межах 

ліцензійного провадження, з одного боку, контроль можна розглядати як 

складову частини діяльності органів ліцензування (в контексті здійснення 

НКРЕКП та місцевими органами виконавчої влади у межах своїх повноважень 

контролю за додержанням ліцензіатами вимог законодавства та ліцензійних 

умов), а з другого – як самостійний вид діяльності (в контексті здійснення 

спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування державного нагляду 

за додержанням органами державної влади чи державними колегіальними 

органами вимог законодавства у сфері ліцензування).  

При цьому сумнівним, на нашу думку, вбачається використання у 

законодавстві України терміна «контроль» у межах ліцензійного провадження. З 

урахуванням теоретичних положень в науці адміністративного права щодо 

виокремлення ознак та особливостей нагляду, розглянутих у попередньому 

розділі, вважаємо, що в контексті здійснення органами державного регулювання 

перевірки додержанням ліцензіатами вимог законодавства та ліцензійних умов, 

а також в контексті їх діяльності в цілому доцільно використовувати термін 

«нагляд», а не «контроль».  

Нагляд за дотримання ліцензійних умов здійснюється шляхом проведення 

планових та позапланових перевірок згідно із Законами України «Про основні 
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засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» [177] 

та «Про ліцензування видів господарської діяльності» [168]. Особливості 

здійснення державного контролю на ринках у сфері комунальних послуг 

визначені Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» [171]. Так, відповідно 

до зазначеного Закону НКРЕКП може також проводити позапланові невиїзні 

перевірки. Нагляд за ліцензованою діяльністю ліцензіатів НКРЕКП 

безпосередньо здійснюють територіальні представництва регулятора, що 

знаходяться у кожному обласному центрі, за участю працівників центрального 

апарату відповідно до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства 

у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженому постановою НКРЕКП 

від 29 грудня 2016 р [138].  

Згідно зі Звітом про результати діяльності НКРЕКП у 2016 році 

регулятором було здійснено 79 перевірок щодо дотримання ліцензіатами вимог 

Ліцензійних умов, а саме: у сфері теплопостачання було проведено 37 планових 

та дві позапланові перевірки (44 планові та 36 позапланових у 2015 році), а у 

сфері централізованого водопостачання та водовідведення – 37 планових та три 

позапланові перевірки (30 планових та сім позапланових у 2015 році) [123; 124, 

с. 181].  

Відповідно до законодавства НКРЕКП також уповноважена розглядати 

справи про порушення ліцензійних умов і за результатами розгляду цих справ 

приймати рішення про застосування санкцій, а також про направлення до 

відповідних державних органів матеріалів про виявлені факти порушення 

законодавства. Так, у 2016 році, зокрема, за результатами розгляду виявлених під 

час проведення перевірок порушень ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності у сфері комунальних послуг до ліцензіатів-порушників 

застосовано санкції у вигляді штрафів на загальну суму 3 258,4 тисяч гривень. 

Крім того, було прийнято 20 протокольних рішень щодо звернення до 
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правоохоронних органів за результатами заходів державного контролю [124,        

с. 181–182]. 

Враховуючи зазначене вище, серед особливостей ліцензування діяльності 

суб’єктів господарювання у сфері комунальних послуг можна виділити такі: 

1) за допомогою ліцензування здійснюється регулювання доступу 

суб’єктів господарювання на відповідні ринки, оскільки провадження діяльності 

з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, 

централізованого водопостачання та водовідведення, а також перероблення та 

захоронення побутових відходів є можливим лише після отримання відповідної 

ліцензії; 

2)  НКРЕКП, яка є органом ліцензування у сфері комунальних послуг, 

шляхом визначення критеріїв здійснення господарської діяльності у ліцензійних 

умовах може впливати на те, які суб’єкти господарювання будуть ліцензіатами 

регулятора, а які – місцевих виконавчих органів. Це, в свою чергу, також впливає 

й на те, які органи будуть встановлювати тарифи для відповідних суб’єктів 

господарювання; 

3) в межах ліцензування орган державного регулювання у сфері 

комунальних послуг – НКРЕКП – поєднує здійснення квазі-законодавчих 

(розроблення та затвердження ліцензійних умов), квазі-виконавчих (видача, 

переоформлення та анулювання ліцензій) та квазі-судових функцій (розгляд 

справи про порушення ліцензійних умов і за результатами такого розгляду 

прийняття рішень про застосування санкцій).  

Встановлення цін та тарифів на комунальні послуги може здійснюватися 

НКРЕКП та органами місцевого самоврядування (виконавчими комітетами 

сільських селищних та міських рад, а також у випадках, визначених 

законодавством, районні та обласні ради). У межах адміністративної процедури 

стосовно встановлення цін та тарифів на комунальні послуги НКРЕКП [140; 151; 

152; 153; 155] можна виділити такі стадії: 

1) формування тарифів на комунальні послуги. Особливістю цієї стадії 

є те, що формування тарифів здійснюється не органами державного 
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регулювання, а безпосередньо суб’єктами господарювання, які здійснюють 

діяльність у сфері комунальних послуг (ліцензіатами НКРЕКП), на основі 

методик формування тарифів, затверджених регулятором. У межах цієї стадії 

можна виділити п’ять етапів: узгодження та погодження з органами місцевого 

самоврядування планів, програм, норм, нормативів, графіків тощо, необхідних 

для розрахунку тарифу (наприклад, узгодження річних планових обсягів 

виробництва, погодження норм витрат паливно-енергетичних ресурсів, 

погодження інвестиційних програм та ін.); безпосередній розрахунок тарифу 

суб’єктами господарювання шляхом визначення економічно обґрунтованих 

планових витрат виробничої собівартості з урахуванням планового прибутку; 

оприлюднення суб’єктами господарювання на своїх офіційних веб-сайтах 

повідомлень та обґрунтувань щодо необхідності встановлення цін та тарифів 

(змін до них), з метою отримання зауважень та пропозицій (при цьому мають 

вказуватися строки, протягом яких приймаються зауваження і пропозиції, та 

адреса, на яку їх необхідно надсилати); проведення відкритого обговорення на 

місцях та оформлення за результатами такого обговорення протоколу; 

2) ініціювання та відкриття провадження шляхом подання ліцензіатом 

заяви щодо встановлення тарифів, розрахунків тарифів з відповідними 

розрахунковими, підтвердними й аргументаційними матеріалами, до яких 

обов’язково додається протокол, оформлений за результатами обговорення цін 

та тарифів на місцях. Заява та подані документи реєструються НКРЕКП та, у разі 

їх відповідності встановленим вимогам, приймаються до розгляду. Після 

відкриття провадження відбувається підготовка справи стосовно встановлення 

цін та тарифів на комунальні послуги до розгляду і вирішення. У межах цієї стадії 

НКРЕКП може звернутися до заявника з метою отримання додаткових 

письмових обґрунтувань та пояснень щодо наданих матеріалів, необхідних для 

підтвердження розрахунків тарифів та вирішення спірних питань, які виникли 

під час розгляду заяви щодо встановлення/коригування тарифів, а також 

ініціювати проведення експертизи розрахунків і обґрунтовувальних матеріалів із 

залученням відповідних фахівців. Розгляд заяви про встановлення тарифів та 
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доданих до неї документів призупиняється на строк, необхідний для проведення 

аналізу додаткових письмових обґрунтувань та пояснень щодо наданих 

документів і проведення експертизи розрахунків і письмових обґрунтувань та 

підтверджуючих документів, про що орган НКРЕКП письмово повідомляє 

ліцензіата; 

3) розгляд і вирішення справи стосовно встановлення цін та тарифів на 

комунальні послуги. НКРЕКП розглядає справу протягом 30 календарних днів із 

дня надходження заяви ліцензіата. У межах цієї стадії можна виділити чотири 

етапи: розгляд справи і підготовка проекту рішення з питань встановлення цін та 

тарифів; проведення відкритого обговорення проекту рішення; отримання 

позиції органів місцевого самоврядування щодо схвалених тарифів та 

узгодження ними таких тарифів; розгляд на відкритому засідання НКРЕКП 

питання стосовно встановлення тарифів. Рішення щодо встановлення цін та 

тарифів на комунальні послуги приймається на засіданні НКРЕКП та 

оформлюється відповідною постановою. Завершальним етапом у межах цієї 

стадії є оприлюднення рішення в порядку, встановленому законодавством; 

4) реалізація відповідного рішення про встановлення цін та тарифів на 

житлово-комунальні послуги. 

Варто зазначити, що адміністративна процедура стосовно встановлення 

цін та тарифів на комунальні послуги органами місцевого самоврядування хоч і 

складається із таких самих стадій, однак має певні особливості. Так, на стадії 

формування тарифів на комунальні послуги суб’єктами господарювання, які 

здійснюють діяльність у сфері комунальних послуг (ліцензіати обласних, 

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій), здійснюють 

лише узгодження та погодження з органами місцевого самоврядування планів, 

програм, норм, нормативів, графіків тощо, необхідних для розрахунку тарифу, а 

також безпосередній розрахунок тарифу. Особливістю процедури встановлення 

цін та тарифів на комунальні послуг є наявність додаткової стадії доведення 

суб’єктами господарювання до відома споживачів інформації про перелік 

комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням 
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її необхідності та врахування відповідної позиції територіальних громад, яка 

здійснюється згідно з відповідним Порядком, затвердженим Наказом Мінрегіону 

від 30 липня 2012 р. № 390 [137]. Так, протягом п’яти робочих днів з дня подання 

відповідних розрахунків до відповідного органу місцевого самоврядування, 

суб’єкти господарювання інформують споживачів про намір здійснити зміну 

тарифів та доводять до відома споживачів відповідну інформацію. Зауваження і 

пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються суб’єктом 

господарювання у строк, встановлений суб’єктом господарювання (не меншим 

ніж сім календарних днів, та не більшим ніж 14 календарних днів з дня 

повідомлення споживачів про намір здійснити зміну тарифів на комунальні 

послуги). Усі зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 

що надходять суб’єктам господарювання, підлягають реєстрації та 

обов’язковому розгляду. Суб’єкт господарювання в установленому 

законодавством порядку повідомляє споживача, який протягом встановленого 

строку надав свої пропозиції та зауваження, про їх урахування або відхилення. 

При цьому у разі відхилення пропозицій і зауважень суб’єктом господарювання 

надаються споживачеві обґрунтовані пояснення. У випадку врахування 

зауважень і пропозицій суб’єкт господарювання здійснює перерахунок тарифу 

та передає його органу, уповноваженому встановлювати тарифи, листом із 

висловленою позицією та відповідними обґрунтуваннями. У разі відсутності 

пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань або 

вмотивованого їх відхилення суб’єкт господарювання після закінчення 

встановленого строку приймання пропозицій/зауважень (наступного робочого 

дня після останнього дня приймання пропозицій/зауважень) письмово сповіщає 

про це відповідний орган місцевого самоврядування. Стадія розгляду і 

вирішення справи стосовно встановлення цін та тарифів на комунальні послуги 

органами місцевого самоврядування також має певні особливості. Так, 

відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» [118] проект 

рішення органу місцевого самоврядування з питань встановлення тарифів на 

комунальні послуги має бути оприлюднений не пізніш як за 20 робочих днів до 
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дати їх розгляду з метою обговорення. Після прийняття рішення органом 

місцевого самоврядування про встановлення тарифів суб’єкт господарювання 

має повідомити споживачів про прийняття такого рішення за 15 днів до введення 

в дію тарифів. 

Зауважимо, що положення щодо встановлення цін та тарифів на 

комунальні послуги НКРЕКП та органами місцевого самоврядування закріплені 

в окремих законах, нормативно-правових актах НКРЕКП, КМУ, Мінрегіону, а 

також рішеннях відповідних рад та їх виконавчих комітетів. На нашу думку,  

порядок здійснення адміністративної процедури встановлення цін і тарифів на 

комунальні послуги повинен бути чітко визначений та закріплений у Законі 

України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг». НКРЕКП 

має розробити й затвердити перелік та форми документів, що подаються 

суб’єктами господарювання разом із заявою про встановлення цін та тарифів на 

комунальні послуги як ліцензіатами НКРЕКП, так і ліцензіатами місцевих 

органів виконавчої влади.  

Предметом наукової дискусії залишається питання щодо визначення 

правової природи рішень НКРЕКП, зокрема, рішень стосовно встановлення цін 

та тарифів на комунальні послуги. Так, Закон України «Про природні монополії» 

[183] розмежовує акти національних комісій регулювання природних монополій 

(далі – комісії) та акти голів цих комісій. Відповідно до цього Закону з питань, 

що належать до їх компетенції комісії мають право приймати нормативно-

правові акти та контролювати їх виконання, а голови комісій – видавати накази, 

розпорядження та доручення. Крім того, закріплено також положення, що комісії 

також мають право приймати в межах своєї компетенції у порядку, 

встановленому положеннями про комісії, рішення, що є обов’язковими для 

виконання суб’єктами природних монополій. При цьому, однак, не визначається, 

якими саме актами мають оформлюватися ці рішення. Отже, в Законі України 

«Про природні монополії» чітко не визначено види правових актів, що 

приймаються комісією, а також не передбачено, які з них є нормативними 

актами, а які – адміністративними.    
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Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» [171] закріплює, що 

основною формою роботи регулятора як колегіального органу є засідання. 

НКРЕКП на своїх засіданнях, зокрема розглядає та приймає рішення з питань, 

які належать до його компетенції; розглядає і схвалює в межах своїх 

повноважень проекти актів законодавства, пропозиції стосовно вдосконалення 

законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг; приймає 

нормативно-правові акти з питань, що належать до його компетенції; затверджує 

щорічний звіт Регулятора; затверджує регламент Регулятора; розглядає справи 

про адміністративні правопорушення; а також розглядає справи щодо видачі 

ліцензій та дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов, а також 

щодо застосування санкцій за порушення ліцензійних умов та законодавства з 

питань державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та 

суміжних ринків. Рішення регулятора приймаються колегіально та 

оформлюються постановами, крім рішень щодо усунення порушень, виявлених 

під час здійснення контролю, які оформлюються розпорядженнями. 

На відміну від Закону України «Про природні монополії», Закон України 

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» не містить положень щодо можливості 

прийняття Головою регулятора одноособових рішень. Голова лише підписує від 

імені Регулятора постанови і розпорядження. Закон про НКРЕКП також 

закріплює, що Регламент НКРЕКП затверджується комісією, а не Головою, як це 

передбачено у Законі України «Про природні монополії». Крім того, з 

формулювання статті Закону можна дійти висновку, що Законом визначено 

критерії оформлення рішення комісії тим чи іншим актом (лише рішення щодо 

усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю, оформлюються 

розпорядженнями, а всі інші – постановами). При цьому знову ж таки не 

конкретизовано, які з них є нормативними актами, а які – адміністративними.    

З приводу цього питання Ю. В. Ващенко зазначає, що в законодавстві 

України та в теорії адміністративного права застосовується підхід, згідно з яким 
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постанови є нормативно-правовими актами, а розпорядження – індивідуально-

правовими [19, с. 189]. Однак такий підхід не дає змоги дати однозначну 

відповідь щодо правової природи рішень НКРЕКП, зокрема, рішень про 

встановлення тарифів.  

П. О. Яковлєв у межах дисертаційного дослідження адміністративно-

правових засад регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги звертає 

увагу на певні особливості провадження зі встановлення тарифів у цій сфері. 

Вчений зазначає, що, з одного боку, в результаті реалізації такого провадження 

вирішується індивідуальна справа – визначення та легалізація розміру тарифів 

на конкретні види житлово-комунальних послуг, а з другого – відповідне 

рішення оформлюється нормативно-правовим актом, який розрахований на 

багатократне застосування. Крім того, частина дій у межах такого провадження 

здійснюється не суб’єктом владних повноважень, а надавачем (виробником) 

житлово-комунальних послуг [222, с. 80]. Відтак, питання визначення правової 

природи цих рішень є надзвичайно важливим як з позиції теорії, так і практики 

та потребує подальшого дослідження.  

Неоднозначною є й позиція судів щодо визначення правової природи 

рішень НКРЕКП. Як зазначається в Огляді актуальної судової практики у сфері 

оскарження рішень і дій НКРЕКП, найчисленнішими є спори споживачів 

теплової енергії, електроенергії або комунальних послуг щодо оскарження актів 

НКРЕКП про встановлення тарифів конкретним комунальним підприємствам, 

що надають послуги. Суди, як правило, відмовляють у задоволенні таких позовів, 

виходячи з того, що оспорювані постанови є актами індивідуальної дії та 

породжують права й обов’язки лише для відповідних комунальних підприємств 

і жодним чином не порушують прав чи охоронюваних законом інтересів 

позивача [93]. Так, Окружний адміністративний суд м. Києва у справі № 

826/15733/15 про визнання незаконною та нечинною постанови НКРЕКП «Про 

встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, 

постачання для потреб населення ПАТ «Київенерго» від 03 березня 2015 року 

№613 та про визнання дій НКРЕКП протиправними доходить висновку про те, 
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що відповідна постанова НКРЕКП є правовим актом індивідуальної дії. 

Вирішуючи питання необхідності державної реєстрації зазначеної Постанови, 

суд зазначає, що зміст оскаржуваної постанови свідчить про те, що її дія 

поширюється на обмежене коло суб’єктів – на ПАТ «Київенерго», не встановлює 

та не змінює чи скасовує норми права, тобто не відповідає ознакам нормативно-

правового акта, що, в свою чергу, виключає необхідність її державної реєстрації. 

У зв’язку із тим, що оспорювана постанова є правовим актом індивідуальної дії, 

породжує права і обов’язки виключно у осіб, яких воно стосується – ПАТ 

«Київенерго», та не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів позивача, 

суд повністю відмовляє у задоволенні адміністративного позову [104]. Однак 

Київський апеляційний адміністративний суд України не погодився із рішенням 

суду першої інстанції та скасував постанову Окружного адміністративного суду 

м. Києва від 15 березня 2016 року в частині відмови у задоволені позову про 

визнання нечинною постанови. Колегія суддів зробила висновок про те, що на 

стадії державної реєстрації спірної постанови у Міністерстві юстиції України 

мало місце порушення процедури її прийняття [105].  

Проблеми, пов’язані із визначенням правової природи рішень регулятора 

щодо встановлення цін та тарифів на комунальні послуги, характерні не лише 

для України. Так, наприклад, у Чеській Республіці це питання також є предметом 

наукової дискусії. Закон Чеської Республіки «Про ціни» [273] не дає відповіді на 

питання про правові форми рішень щодо встановлення цін та тарифів 

регуляторами (або цінових рішень). У ч. 2 ст. 3 Закону Чеської Республіки «Про 

ціни» лише закріплено, що цінові рішення є обов’язковими для кола осіб, яким 

вони адресовані. Відтак, з положень Закону не зрозуміло, чи йдеться про 

нормативно-правові акти, чи про індивідуальні адміністративні (управлінські) 

акти.  

У Коментарі до Закону Чеської Республіки «Про енергетику» зазначається, 

що питання, пов’язані із визначенням правової форми цінових рішень, 

неодноразово розглядалися Вищим адміністративним судом та Конституційним 

судом Чеської Республіки. У більшості із розглянутих справ протягом 1999 –
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2006 рр. суди доходили висновку, що цінові рішення, які оскаржувалися, мали 

характер правових приписів, так званих нормативно-правових актів. Судова 

практика передусім виходить із того, що цінові рішення є нормативно-

правовими актами, оскільки вони мають обов’язковий (імперативний) характер, 

є узагальненими (універсальний характер), пов’язані із реалізацією державної 

влади, а їх виконання забезпечується силою публічного примусу. Однак, як 

справедливо зазначається у Коментарі, невирішеним залишається питання, чи всі 

цінові рішення завжди мають зазначені ознаки, а якщо не мають, то чи можна 

розглядати такі цінові рішення, як індивідуальні правові акти і чи можна взагалі 

уніфікувати підхід до розуміння природи цінових рішень без урахування 

індивідуальної оцінки конкретних цінових рішень. У цьому контексті заслуговує 

на увагу позиція Вищого адміністративного суду Чеської Республіки щодо 

визначення правової природи рішень Енергетичного регуляторного офісу. 

Вищий адміністративний суд доходить висновку, що цінові рішення 

енергетичного регулятора є індивідуальними актами, які мають нормативно-

правову природу [236, с. 350–368]. 

На нашу думку, рішення органів державного регулювання щодо 

встановлення цін та тарифів на комунальні послуги за своєю правовою природою 

є адміністративними актами, які мають конкретних адресатів і стосуються 

врегулювання конкретного питання, однак розраховані на багатократне 

застосування та не обмежені терміном дії.   

Підсумовуючи викладене вище, для позначення порядку розгляду та 

вирішення справи стосовно встановлення цін та тарифів на комунальні послуги 

доцільно використовувати категорію «адміністративна процедура». В межах 

адміністративної процедури стосовно встановлення цін та тарифів на комунальні 

послуги НКРЕКП та  органами місцевого самоврядування (виконавчими 

комітетами сільських селищних та міських рад, а також у випадках, визначених 

законодавством, районними та обласними радами), можна виділити такі стадії: 

формування тарифів на комунальні послуги; ініціювання та відкриття 

провадження шляхом подання ліцензіатом заяви щодо встановлення тарифів 
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разом із іншими документами; доведення суб’єктами господарювання до відома 

споживачів інформації про перелік комунальних послуг, структуру цін/тарифів, 

зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та врахування відповідної 

позиції територіальних громад (додаткова стадія при розгляді справи органами 

місцевого самоврядування); підготовка справи до розгляду та вирішення; 

розгляд і вирішення справи; реалізація відповідного рішення про встановлення 

цін та тарифів на житлово-комунальні послуги. Рішення НКРЕКП щодо 

встановлення цін та тарифів на комунальні послуги за своєю правовою природою 

є адміністративними актами, які мають конкретних адресатів і стосуються 

врегулювання конкретного питання, однак розраховані на багатократне 

застосування та не обмежені терміном або строком дії.  Порядок здійснення 

адміністративної процедури із встановлення цін та тарифів на комунальні 

послуги має бути чітко визначений та закріплений у Законі України «Про 

державне регулювання у сфері комунальних послуг».   
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3.4 Роль органу державного регулювання у сфері комунальних послуг 

в Україні у механізмі захисту прав споживачів 

 

Незважаючи на важливість сфери комунальних послуг для соціально-

економічного розвитку України, її ефективному функціонуванню заважає низка 

проблем, пов’язаних, зокрема, із незадовільною якістю комунальних послуг, 

постійним підвищенням тарифів та доступністю комунальних послуг для 

споживачів. Саме тому виникає необхідність формування дієвого механізму 

захисту прав споживачів.  

У державах – членах ЄС поступово розширюється компетенція органів 

державного регулювання у певних сферах економіки. Так, органи державного 

регулювання у сфері енергетики, окрім власне державного регулювання, також 

мають сприяти забезпеченню ефективності та виконанню заходів із захисту прав 

споживачів. До переліку таких заходів Директиви 2009/72/ЕС та 2009/73/ЕС 

відносять, зокрема, ті, що спрямовані на забезпечення прозорості контрактних 

умов та недискримінаційної оплати послуг (зокрема, наявність вибору способів 

оплати послуг), а також на забезпечення доступу споживачів до загальної 

інформації щодо енергетичних послуг (зокрема, інформації про свої права у 

сфері універсальних послуг, ціни, тарифи та загальні умови, які застосовуються 

для доступу до послуг та для їх використання, а також інформації про реальне 

споживання ресурсів та про відповідні витрати). Значна частина положень 

законодавства ЄС щодо захисту прав споживачів у сфері енергетики пов’язана із 

забезпеченням ефективності та доступності позасудових процедур розгляду 

скарг для усіх споживачів. Такі процедури мають бути прозорими, простими й 

недорогими, дозволяти здійснення неупередженого та швидкого вирішення 

спорів (бажано протягом трьох місяців) та супроводжуватися в разі 

обґрунтованості системою відшкодування та/або компенсації. Крім того, усі 

споживачі повинні мати право на хороший рівень обслуговування та розгляду 

скарг суб’єктом господарювання, який надає такі послуги [233; 234].  
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Особлива увага в Директивах 2009/72/ЕС та 2009/73/ЕС приділяється 

захисту вразливих споживачів енергії та забезпеченню доступу вразливих 

споживачів до енергетичних послуг. Як справедливо зазначає Ю.В. Ващенко, 

забезпечення доступу вразливих споживачів до енергетичних послуг має 

здійснюватися «як шляхом удосконалення механізмів реалізації та захисту прав 

всіх споживачів (зокрема, забезпечення обґрунтованих цін, можливості вибору 

постачальника енергетичних ресурсів, наявності ефективних механізмів захисту 

прав), так і шляхом спеціальних заходів соціальної підтримки (адресної 

допомоги, гарантії невідключення енергетичних послуг тощо)» [20, с. 346]. 

Однак вважаємо за потрібне підкреслити, що система заходів підтримки 

вразливих споживачів має формуватися виключно в межах політики у сфері 

соціального захисту, забезпечення проведення якої здійснюють, як правило, 

органи виконавчої влади, а не регулятори. Відтак, у контексті захисту вразливих 

споживачів роль органу державного регулювання обмежується загальними 

заходами щодо захисту прав споживачів, про які зазначалося вище.   

Зауважимо, що вимоги законодавства ЄС щодо захисту прав споживачів у 

сфері енергетики розповсюджуються і на сферу комунальних послуг, оскільки в 

Україні функціонує єдиний орган державного регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг. Відповідно, враховуючи положення законодавства ЄС, 

можна дійти висновку, що орган державного регулювання у сфері комунальних 

послуг має, з одного боку, сприяти реалізації прав та законних інтересів 

споживачів шляхом забезпечення їх доступу до інформації про права 

споживачів, а також про порядок надання, споживання та оплати комунальних 

послуг, а з другого – здійснювати захист споживачів від проявів монополізму зі 

сторони суб’єктів господарювання, які надають комунальні послуги. Орган 

державного регулювання у сфері комунальних послуг здійснює захист прав 

споживачів шляхом розгляду звернень споживачів та врегулювання спорів, а 

також шляхом покладення обов’язків на суб’єкти господарювання щодо 

розроблення та впровадження ними дієвого механізму розгляду скарг 

споживачів відповідними підприємствами. Відтак, орган державного 
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регулювання у сфері комунальних послуг має сприяти створенню дворівневої 

системи розгляду скарг споживачів – суб’єктами господарювання, що надають 

комунальні послуги, а також самим органом державного регулювання. 

В Україні питання захисту прав та законних інтересів споживачів у сфері 

комунальних послуг регулюються Законами України «Про захист прав 

споживачів» [157], «Про житлово-комунальні послуги» [120], «Про природні 

монополії» [183], «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» 

[117], «Про теплопостачання» [193], «Про питну воду, питне водопостачання і 

водовідведення» [178], «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» [171], «Про 

Антимонопольний комітет України» [110] тощо.  

Закон України «Про захист прав споживачів» [157], який є базовим 

законом у сфері захисту прав споживачів, регулює відносини між споживачами 

товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт 

і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а 

також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у 

сфері захисту прав споживачів.  

Стаття 4 Закону України «Про захист прав споживачів» [157] закріплює 

невичерпний перелік прав споживачів, а ст. 6 – визначає зміст діяльності держави 

щодо захисту прав споживачів, яка полягає у тому, що держава забезпечує 

споживачам захист їх прав, надає можливість вільного вибору продукції, 

здобуття знань і кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень під 

час придбання та використання продукції відповідно до їх потреб, і гарантує 

придбання або одержання продукції іншими законними способами в обсязі, що 

забезпечує рівень споживання, достатній для підтримання здоров’я і 

життєдіяльності, а також створює умови для здобуття споживачами потрібних 

знань з питань реалізації їх прав. Виходячи із змісту цієї норми, доходимо 

висновку, що зазначені види діяльності утворюють, по суті, механізм захисту 

прав споживачів. До органів, уповноважених здійснювати захист прав 

споживачів, Закон відносить центральний орган виконавчої влади, що формує та 
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забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту прав споживачів, 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

державного контролю за додержанням законодавства про захист прав 

споживачів (Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів 

та захисту споживачів), місцеві державні адміністрації, інші органи виконавчої 

влади, органи місцевого самоврядування згідно із законом, а також суди. Окремі 

повноваження у сфері захисту прав споживачів центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за 

додержанням законодавства про захист прав споживачів, а також органів 

місцевого самоврядування закріплені у відповідних статях Розділу IV 

зазначеного закону. Повноваження інших органів виконавчої влади, що 

здійснюють державний захист прав споживачів, реалізуються у межах 

компетенції, визначеної законом. Зауважимо, що зазначений закон не відносить 

до органів, уповноважених здійснювати захист прав споживачів, державні 

колегіальні органи в цілому та орган державного регулювання у сфері 

комунальних зокрема.  

Закон України «Про житлово-комунальні послуги» [120], прийнятий у 

2017 році, закріплює, що захист прав споживачів житлово-комунальних послуг 

здійснюється уповноваженим центральним органом виконавчої влади, який 

реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за 

дотриманням законодавства про захист прав споживачів – Державною службою 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. При 

цьому у зазначеному Законі відсутні будь-які положення щодо ролі органу 

державного регулювання у сфері комунальних послуг у механізмі захисту прав 

споживачів. На нашу думку, відсутність у базовому законі, який регулює 

відносини, що виникають у процесі надання та споживання житлово-

комунальних послуг, відповідних положень негативно впливає на формування 

цілісного механізму захисту прав споживачів комунальних послуг.   

Закон України «Про природні монополії» [183] визначає забезпечення прав 

споживачів як один із принципів державного регулювання діяльності суб’єктів 



185 

 

природних монополій. Зауважимо, що положення щодо захисту прав споживачів 

і ролі національних комісій регулювання природних монополій у забезпеченні 

цього захисту не систематизовані, викладені в окремих статтях вказаного Закону 

і мають дуже загальний характер. Погоджуємося із висновком Ю.В. Ващенко про 

те, що у Законі України «Про природні монополії» мають бути визначені 

конкретні повноваження національних комісій регулювання природних 

монополій щодо створення умов для належної реалізації споживачами своїх прав 

та законних інтересів, а також їх захисту. Крім того, як справедливо зазначає 

науковець, вказаний Закон має бути доповнений положеннями про підтримку 

вразливих споживачів, а також порядку розгляду скарг споживачів [19, с. 231].   

Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» 

[117] також відносить до принципів діяльності НКРЕКП захист прав споживачів 

товарів (послуг) на відповідних ринках. Окремі повноваження НКРЕКП щодо 

захисту прав споживачів закріплені у ст. 6 зазначеного Закону. Однак, як і у 

Законі України «Про природні монополії», ці повноваження мають дуже 

загальний характер, а положення щодо забезпечення реалізації та захисту прав і 

законних інтересів споживачів, зокрема, шляхом розгляду скарг споживачів – 

взагалі відсутні. 

Отже, зазначені вище закони встановлюють лише загальні положення 

щодо захисту прав та законних інтересів споживачів, зокрема, щодо переліку 

прав споживачів у сфері комунальних послуг, які підлягають захисту, загальних 

принципів забезпечення реалізації та захисту цих прав та законних інтересів, а 

також окремих повноважень органу державного у сфері комунальних послуг. 

Однак у зазначених законах чітко не визначено механізми забезпечення 

реалізації та захисту прав і законних інтересів споживачів.  

Спеціальні положення щодо захисту прав та законних інтересів споживачів 

у секторах, що належать до сфери комунальних послуг, містяться у Законах 

України «Про теплопостачання» [193] та «Про питну воду і питне 

водопостачання» [178]. Проте зазначені закони лише визначають права 

споживачів у відповідних секторах та закріплюють положення про те, що захист 
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прав споживачів є одним із основних завдань органу державного регулювання у 

сфері комунальних послуг. Однак у вказаних законах теж відсутні положення 

щодо механізмів захисту прав споживачів, а також не закріплені відповідні 

повноваження НКРЕКП, пов’язані із реалізацією закріпленого за органом 

державного регулювання завдання щодо захисту прав споживачів.  

Повноваження НКРЕКП щодо захисту прав та законних інтересів 

споживачів містяться у Законі України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» [171]. 

Стаття 3 зазначеного Закону закріплює, що метою діяльності НКРЕКП є, 

зокрема, досягнення балансу інтересів споживачів, суб’єктів господарювання, 

що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, і держави. 

Відтак, НКРЕКП має збалансовувати інтереси держави, підприємств сфери 

комунальних послуг (переважно монополістів) та споживачів і за логікою 

законодавця має виступати у ролі незалежного арбітра при розгляді спорів, що 

виникають між ними. У зв’язку із цим виникає цілком закономірне питання, чи 

може НКРЕКП виступати як незалежний арбітр і одночасно здійснювати захист 

прав та законних інтересів споживачів. На нашу думку, завдання НКРЕКП щодо 

захисту прав та законних інтересів споживачів не суперечить його ролі як 

незалежного арбітра, а навпаки наповнює її новим змістом. В основі діяльності 

НКРЕКП передусім має бути положення ст. 3 Конституції України, відповідно 

до якого людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Отже, роль НКРЕКП як 

незалежного арбітра має ґрунтуватися на положеннях концепції 

людиноцентризму. Відповідно, в основі забезпечення балансу між державою, 

підприємствами сфери комунальних послуг та споживачами має бути діяльність 

НКРЕКП щодо забезпечення реалізації та захисту прав і законних інтересів 

споживачів.  

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 

одним із завдань НКРЕКП є забезпечення захисту прав споживачів товарів, 
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послуг у сферах енергетики та комунальних послуг щодо отримання цих товарів 

і послуг належної якості в достатній кількості за обґрунтованими цінами [171]. 

Виходячи із зазначеної норми, може скластися враження, що діяльність НКРЕКП 

щодо захисту прав споживачів обмежується лише забезпеченням прав 

споживачів стосовно якості і кількості товарів та послуг, а також обґрунтованості 

цін на відповідні товари та послуги. Однак аналіз положень вказаного Закону дає 

змогу зробити висновок про те, що діяльність органу державного регулювання 

щодо захисту прав та законних інтересів споживачів включає в себе й інші 

елементи. Так, у межах забезпечення захисту прав та законних інтересів 

споживачів НКРЕКП: сприяє ефективному відкриттю ринків у сферах 

енергетики та комунальних послуг для всіх споживачів і постачальників та 

забезпечення недискримінаційного доступу користувачів до 

мереж/трубопроводів (п. 2, ч. 3, ст. 3); здійснює розгляд звернень таких 

споживачів та врегулювання спорів, а також надання роз’яснень з питань 

застосування нормативно-правових актів НКРЕКП (п. 14 ч. 1 ст. 17); 

оприлюднює інформацію про свою діяльність відповідно до закону та здійснює 

інші заходи щодо налагодження діалогу з громадськістю, створює умови для 

участі громадян у процесі формування та реалізації державної політики (п. 17 ч. 

1 ст. 17); встановлює мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування 

споживачів та постачання природного газу, електричної і теплової енергії, 

здійснює моніторинг їх дотримання (п. 20 ч. 1 ст. 17); забезпечує відповідно до 

закону доступ споживачів до інформації про ціни/тарифи у сферах постачання 

електричної енергії, природного газу, а також у сферах теплопостачання, 

централізованого водопостачання та водовідведення (п. 24 ч. 1 ст. 17) [171]. На 

підставі аналізу зазначених повноважень, можна зробити висновок, що 

діяльність НКРЕКП щодо захисту прав та законних інтересів споживачів 

включає в себе підвищення обізнаності споживачів з питань цін та тарифів на 

комунальні послуги, розгляд скарг споживачів, а також надання роз’яснень з 

питань застосування нормативно-правових актів НКРЕКП, налагодження 

діалогу з громадськістю та створення умов для участі громадян у процесі 
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формування й реалізації державної політики, покращення якості обслуговування 

споживачів тощо. 

Стосовно конкретних механізмів захисту прав та законних інтересів 

споживачів, то у ст. 21 зазначеного Закону містяться загальні положення щодо 

порядку розгляду скарг споживачів та врегулювання спорів між суб’єктами 

господарювання НКРЕКП. По-перше, ст. 21 вказаного Закону визначає перелік 

питань, з приводу яких НКРЕКП розглядає скарги споживачів щодо порушення 

їхніх прав та інтересів суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у 

сферах енергетики та комунальних послуг, а також вирішує спори, які виникають 

між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики 

та комунальних послуг. До таких питань закон відносить: доступ/приєднання до 

електричних, теплових та газових мереж, нафто- та продуктопроводів, мереж 

централізованого водопостачання і водовідведення; дотримання суб’єктами 

господарювання ліцензійних умов; якість товарів і послуг, що надаються 

споживачам у сферах енергетики та комунальних послуг; інші питання, розгляд 

яких віднесено законом до компетенції НКРЕКП. По-друге, визначає правову 

основу розгляду скарг та вирішення спорів. Так, НКРЕКП розглядає скарги 

споживачів відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та здійснює 

вирішення спорів, які виникають між суб’єктами господарювання, що провадять 

діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у порядку, 

затвердженому відповідною постановою НКРЕКП. Зауважимо, що п. 3 ч. 1 ст. 17 

Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг» закріплює відповідне 

повноваження НКРЕКП щодо розроблення та затвердження правил розгляду 

звернень споживачів щодо дій суб’єктів господарювання, які провадять 

діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та врегулювання спорів. 

Відповідний проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Правил розгляду 

звернень споживачів щодо дій суб’єктів господарювання, що провадять 

діяльність у сферах енергетики та/або комунальних послуг, та врегулювання 

спорів» було розроблено ще у 2017 році. У березні 2018 року відбулося відкрите 
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обговорення цього проекту. Однак станом на листопад 2018 року відповідні 

Правила розгляду звернень споживачів щодо дій суб’єктів господарювання, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та/або комунальних послуг, та 

врегулювання спорів, так і не були затверджені. Не вдаючись до детального 

аналізу положень проекту зазначеної постанови, опублікованої на сайті 

НКРЕКП, зауважимо лише, що розроблені правила належним чином не 

врегульовують порядок розгляду звернень споживачів та врегулювання спорів 

суб’єктів господарювання. Розроблені правила, з одного боку, чітко не 

визначають стадії та етапи відповідної адміністративної процедури, а лише, по 

суті, деталізують процедурні положення, визначені у ст. 21 вказаного Закону 

(про що буде йтися далі), а з другого – не визначають права і обв’язки учасників 

цієї процедури в межах відповідних стадій та етапів. По-третє, розроблені 

Правила закріплюють певні особливості окремих стадій адміністративної 

процедури щодо розгляду скарг та вирішення спорів НКРЕКП. Так, під час 

розгляду скарг, вирішення спорів НКРЕКП має право вимагати від суб’єктів 

господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних 

послуг, копії документів, пояснення та іншу інформацію, необхідні для 

встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спорів. Також 

НКРЕКП може проводити попередні слухання із залученням заінтересованих 

осіб та, за потреби, проводити позапланові перевірки. Такі слухання можуть 

проводитися до прийняття рішення по суті спірного питання у порядку, 

визначеному НКРЕКП. По-четверте, визначає, які рішення НКРЕКП приймає за 

результатами розгляду скарги, а також закріплює положення щодо 

обов’язковості рішення НКРЕКП, прийнятого за результатами досудового 

розгляду спору. Таке рішення є обов’язковим до виконання учасниками спору і 

може бути оскаржене в суді. 

І хоча розгляд скарг споживачів та врегулювання спорів є лише одним із 

механізмів, які має використовувати НКРЕКП щодо забезпечення реалізації і 

захисту прав та законних інтересів споживачів, визначення загальних положень 

щодо порядку розгляд скарг та врегулювання спорів має важливе значення в 
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контексті механізму захисту прав споживачів. Відсутність затверджених 

НКРЕКП Правил розгляду звернень споживачів щодо дій суб’єктів 

господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних 

послуг, та врегулювання спорів унеможливлює ефективність використання 

цього механізму для захисту прав споживачів у сфері комунальних послуг. 

Також погоджуємося із Ю.В. Ващенко, яка звертає увагу на те, що відсутність у 

складі структури центрального апарату НКРЕКП спеціального департаменту із 

захисту споживачів, а також відсутність на сайті НКРЕКП 

(http://www.nerc.gov.ua) спеціальної сторінки, присвяченої споживачам, свідчить 

про необхідність удосконалення організації роботи НКРЕКП з питань захисту 

прав споживачів [19, с. 237-238].  

Значна увага в державах – членах ЄС приділяється формуванню цілісного 

механізму захисту прав споживачів у сфері енергетики. Так, згідно із 

Директивами Третього енергетичного пакету держави – члени повинні 

забезпечити наявність незалежного механізму для ефективного розгляду скарг та 

позасудового вирішення спорів, зокрема, такого, як енергетичний омбудсман або 

орган з питань споживачів [233, 234]. Однак, як зазначається у Звіті щодо 

альтернативного вирішення спорів споживачів в енергетичній сфері, єдиної 

уніфікованої моделі у ЄС не існує. Досвід держав – членів свідчить про 

можливість виділення трьох моделей.  

За цими моделями розгляд скарг споживачів та вирішення спорів за участі 

споживачів може здійснюватися:  

- органами державного регулювання або органами виконавчої влади 

(Австрія, Угорщина, Румунія, Італійська Республіка, Литовська Республіка, 

Словацька Республіка, Республіка Польща, Республіка Словенія, Королівство 

Норвегія, Швейцарська Республіка, Республіка Ірландія, Республіка Ісландія, 

Велике Герцогство Люксембург);  

- спеціально створеними органами для захисту прав споживачів у 

сфері енергетики, які повністю незалежні від органу державного регулювання чи 
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уряду (Королівство Бельгія, Велика Британія, Французька Республіка, 

Федеративна Республіка Німеччина, Болгарська Республіка);  

- загальними органами, які здійснюють розгляд скарг і в інших сферах 

(Швеція, Королівство Данія, Королівство Іспанія, Королівство Нідерланди, 

Португальська Республіка, Фінляндська Республіка, Чеська Республіка, 

Естонська Республіка, Латвійська Республіка, Греція, Республіка Кіпр) [231, с. 

9].  

Як свідчить досвід ЄС, більшість держав обирають модель, за якою розгляд 

скарг споживачів у сфері енергетики здійснюють органи державного 

регулювання або органи виконавчої влади. Як правило, в структурі центрального 

апарату енергетичного регулятора створюються спеціалізовані структурні 

підрозділи, які здійснюють розгляд скарг споживачів. Проте деякі держави – 

члени ЄС обирають модель енергетичного омбудсмана, метою якої є 

врегулювання спорів, що виникають між споживачами та підприємствами галузі. 

Енергетичний омбудсман є незалежним як від регулятора, так і від підприємств 

галузі, що допомагає забезпечити більш ефективний розгляд скарг [231, с. 9]. 

Інститут енергетичного омбудсмана можна віднести до спеціалізованих 

омбудсманів. Як справедливо зазначає О. В. Марцеляк, наявність такого роду 

омбудсманів робить більш продуктивною і ефективною їх співпрацю з органами 

державної влади, відповідними об’єднаннями громадян, сприяє посиленню 

правового захисту конкретних соціальних груп населення [79, с. 23].  

В Україні також розглядається можливість запровадження інституту 

енергетичного омбудсмана. Так, на розгляді ВРУ знаходиться проект Закону 

України «Про енергетичного омбудсмена» від 04 вересня 2017 року № 7059 

[119]. У пояснювальній записці до зазначеного проекту закону зазначається, що 

у процесі кардинальних змін енергетичних ринків, зумовлених їх лібералізацією, 

споживачі не мають свого представника, який би займався адвокацією їх прав та 

законних інтересів. У зв’язку із цим, як зазначають автори проекту закону, 

виникає необхідність інституціоналізувати споживачів для формування їх 

консолідованої позиції. Відповідно, інститут омбудсмана розглядається як 
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інститут швидкого та ефективного позасудового вирішення споживчих спорів у 

галузі енергетики та комунальних послуг, який також здійснюватиме 

представництво прав та інтересів споживачів. Енергетичний омбудсман має 

представляти спільні інтереси споживачів в органах державної влади, зокрема в 

НКРЕКП, та органах місцевого самоврядування. Окрім цього, він здійснюватиме 

аналіз споживчих спорів з метою виявлення системних проблем в регуляторному 

полі та формулювання пропозиції щодо їх усунення. При цьому вирішення таких 

спорів не віднесено до сфери діяльності омбудсмана.  

Створення окремих інституцій для адвокації прав та законних інтересів 

споживачів є характерним для Сполучених Штатів Америки (США) та Канади. 

Зазначені інституції, як правило, представляють інтереси споживачів та 

займають дуже активну позицію під час розгляду й вирішення адміністративних 

справ щодо встановлення цін та тарифів на енергетичні послуги. Так, А. Фрімех 

та Г. Голбурн зазначають, що на початку 1970-х рр. у 32 штатах в США та в п’яти  

провінціях Канади було створено спеціальні офіси для адвокації прав та 

законних інтересів споживачів. На підставі аналізу досвіду зазначених штатів та 

провінцій науковці доходять висновку про те, що забезпечити надійний захист 

прав та законних інтересів споживачів можливо лише за умови 

інституціоналізації незалежних представників споживачів із одночасним 

закріпленням у законодавстві сфери їх діяльності, повноважень та порядку 

фінансування. На думку А. Фрімеха та Г. Голбурна, здатність таких інституцій 

ефективно представляти інтереси споживачів та брати участь у формуванні 

відповідної політики залежить від низки положень, які мають бути передбачені 

у законодавстві, зокрема: наявність інституційної автономії таких інституцій від 

міністерств або інших органів влади; чітко визначена сфера діяльності та 

повноваження (такі інституції мають бути уповноважені ні підставі закону 

здійснювати представництво споживачів під час розгляду адміністративних 

справ органами влади, під час розроблення та прийняття законодавчих актів, а 

також представництво споживачів у судах); право провадити конкретне 

розслідування на підставі скарг громадян або за власною ініціативою; порядок 
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та джерела фінансування цих органів; а також порядок відбору, призначення на 

посаду та звільнення з посади керівника такої інституції [237].  

Незважаючи на необхідність створення в Україні окремої інституції для 

адвокації прав та законних інтересів споживачів у сферах енергетики та 

комунальних послуг, проект Закону України «Про енергетичного омбудсмена» 

потребує подальшого доопрацювання. Крім того, погоджуємося із висновком 

Ю.В. Ващенко про те, що «запровадження інституту енергетичного обмудсмана 

є допоміжним способом захисту прав споживачів енергетичних послуг, що не 

звільняє орган державного регулювання у сфері енергетики від обов’язку 

забезпечувати належну реалізацію та захист прав зазначених споживачів» [20, с. 

366]. 

Підсумовуючи викладене, вважаємо, що роль органу державного 

регулювання у сфері комунальних послуг у механізмі захисту прав та законних 

інтересів споживачів полягає у підвищення обізнаності споживачів з питань 

комунальних послуг та сприяння більш відповідальному споживанню 

(проведення інформаційно-освітніх кампаній для споживачів, публікації на 

спеціальних сторінках веб-сайту регулятора інформації щодо механізмів захисту 

прав та законних інтересів споживачів, надання комунальних послуг та 

структури тарифів на комунальні послуги, порад з енергоефективності, тощо); 

розгляді скарг споживачів, а також надання роз’яснень з питань застосування 

нормативно-правових актів НКРЕКП (створення у структурі центрального 

апарату НКРЕКП спеціального департаменту для розгляду скарг споживачів та 

захисту їх прав, затвердження порядку розгляду скарг споживачів, аналіз скарг 

споживачів з метою виявлення системних порушень тощо); покладенні 

обов’язків на суб’єктів господарювання щодо розроблення та впровадження 

ними дієвого механізму розгляду скарг споживачів; налагодженні діалогу з 

громадськістю та створенні умови для участі громадян у процесі формування та 

реалізації державної політики (проведення громадських слухань та публічних 

обговорень проектів рішень НКРЕКП, залучення громадян та організацій, що 

представляють їх інтереси до участі у розробці окремих актів НКРЕКП, до 
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розгляду справ про встановлення тарифів тощо);  покращення якості 

обслуговування споживачів (встановлення правил надання комунальних послуг, 

визначення мінімальних стандартів та вимог до якості комунальних послуг, 

здійснення моніторингу дотримання зазначених стандартів та вимог тощо). 
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Висновки до Розділу 3 

 

Дослідження функціонально-правових аспектів державного регулювання у 

сфері комунальних послуг в Україні дає можливість сформулювати наступні 

висновки.  

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг при реалізації повноважень з регулювання цін 

та тарифів у сфері комунальних послуг, взаємодіє з Кабінетом Міністрів 

України, а при реалізації повноважень, пов’язаних із забезпеченням розвитку 

конкуренції у сфері комунальних послуг – з Антимонопольним комітетом 

України. Повноваження Кабінету Міністрів України в частині регулювання цін 

та тарифів у сфері комунальних послуг обмежуються виключно питаннями 

визначення порядку проведення розрахунків за комунальні послуги та 

забезпечення соціальних гарантій населенню у разі зростання цін та тарифів на 

комунальні послуги, а також індексації грошових доходів соціально-

економічних груп населення відповідно до законодавства. За Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, має бути закріплено повноваження щодо розроблення та 

затвердження порядків формування тарифів на комунальні послуги для всіх 

суб’єктів господарювання, незалежно від того, чи є вони ліцензіатами органу 

державного регулювання або місцевих органів виконавчої влади. Повноваження 

Антимонопольного комітету України при реалізації повноважень, пов’язаних із 

забезпеченням розвитку конкуренції у сфері комунальних послуг, обмежуються 

здійсненням контролю за дотриманням законодавства про захист економічної 

конкуренції, в той час як Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, забезпечує розвиток 

конкуренції у сфері комунальних послуг шляхом здійснення моніторингу 

функціонування ринків у сфері комунальних послуг. 

Визначено, що єдиним органом державного регулювання у сфері 

комунальних послуг в Україні є Національна комісія, що здійснює державне 
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регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яка може делегувати 

обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям 

повноваження щодо здійснення ліцензування господарської діяльності у сфері 

комунальних послуг, а органам місцевого самоврядування – щодо встановлення 

цін та тарифів на комунальні послуги. Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, делегує свої 

повноваження шляхом визначення у ліцензійних умовах вимог до провадження 

різних видів господарської діяльності у сфері комунальних послуг, які є 

критерієм, за яким розподіляються ліцензіати між органом державного 

регулювання та місцевими органами публічної влади. Делеговані повноваження 

надаються місцевим органами публічної влади тимчасово. Підконтрольність 

місцевих органів публічної влади в частині здійснення делегованих повноважень 

має опосередкований характер і проявляється у тому, що у разі неналежного 

здійснення делегованих повноважень місцевими органами публічної влади 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, може ці повноваження повернути шляхом внесення змін 

до ліцензійних умов.  

З’ясовано, що ліцензування у сфері комунальних послуг у 

найзагальнішому розумінні можна розглядати як сукупність певних дій, 

пов’язаних із розробкою та затвердженням органами ліцензування ліцензійних 

умов, виконанням цих ліцензійних умов суб’єктами господарювання, виданням, 

переоформленням та анулюванням ліцензій, здійсненням нагляду за 

додержанням ліцензійних умов та застосуванням певних санкцій у разі 

порушення цих умов. При цьому в контексті здійснення органами ліцензування 

перевірки додержання ліцензіатами вимог законодавства та ліцензійних умов 

доцільно використовувати термін «нагляд», а не «контроль». З’ясовано, що 

рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг про встановлення цін та тарифів на 

комунальні послуги, за своєю правовою природою є адміністративними актами, 

які мають конкретних адресатів і стосуються врегулювання конкретного 
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питання, однак розраховані на багатократне застосування та не обмежені 

терміном дії.  

Визначено, що роль органу державного регулювання у сфері комунальних 

послуг у механізмі захисту прав та законних інтересів споживачів полягає: у 

підвищенні обізнаності споживачів та сприянні більш відповідальному 

споживанню комунальних послуг; розгляді скарг споживачів, а також наданні 

роз’яснень з питань застосування нормативно-правових актів органу державного 

регулювання у сфері комунальних послуг; покладенні обов’язків на суб’єктів 

господарювання щодо розроблення та впровадження ними дієвого механізму 

розгляду скарг споживачів; налагодженні діалогу з громадськістю та створенні 

умови для участі громадян у процесі формування й реалізації державної 

політики, покращенні якості обслуговування споживачів. 

Запропоновано внести зміни до Закону України «Про державне 

регулювання у сфері комунальних послуг» в частині закріплення: основних 

правових категорій («державне регулювання у сфері комунальних послуг», 

«сфера комунальних послуг», «інструменти державного регулювання» тощо); 

інституційної моделі державного регулювання (Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – 

орган державного регулювання, а також місцеві органи виконавчої влади 

(здійснюють ліцензування господарської діяльності у сфері комунальних 

послуг) та органи місцевого самоврядування (встановлюють ціни та тарифи на 

комунальні послуги); порядку здійснення Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, делегування 

місцевим органам публічної влади повноважень щодо ліцензування та 

встановлення цін та тарифів, а також форм взаємодії цих органів у частині 

здійснення делегованих повноважень; порядку та особливостей здійснення 

окремих адміністративних процедур органом державного регулювання у сфері 

комунальних послуг та місцевими органами публічної влади (ліцензування, 

встановлення цін та тарифів, нагляд, захист прав споживачів тощо). 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і практичне вирішення 

наукової проблеми, яка полягає у розробці адміністративно-правових засад 

державного регулювання у сфері комунальних послуг та формулюванні науково 

обґрунтованих висновків і практичних рекомендацій з удосконалення 

законодавства України щодо державного регулювання у сфері комунальних 

послуг, основні з яких полягають у наступному: 

1. Державне регулювання у сфері комунальних послуг визначено як 

комплекс правових та економічних інструментів, за допомогою яких держава в 

особі її органів (спеціально створеного незалежного галузевого регулятора та 

місцевих органів публічної влади) здійснює вплив на діяльність суб’єктів 

господарювання з метою забезпечення ефективності функціонування секторів, 

що належать до сфери комунальних послуг.  

2. Визначено такі моделі інституційного забезпечення державного 

регулювання у сфері комунальних послуг у державах – членах ЄС: 

 за критерієм кількості та галузевої компетенції регуляторів: галузева 

модель державного регулювання, за якої створюються окремі регулятори у 

різних сферах, зокрема енергетики, комунальних послуг, телекомунікацій та 

зв’язку, транспорту тощо, або створення єдиного регулятора, компетенція якого 

поширюється на всі мережеві галузі; 

 за критерієм правового статусу органу державного регулювання: 

державне регулювання може здійснюватися незалежним регулятором, що займає 

особливе місце в системі органів публічної адміністрації, або органами 

виконавчої влади, або органами антимонопольно-конкурентного регулювання, 

які здійснюють певні регуляторні функції в умовах конкурентного ринку; 

 за критерієм розмежування повноважень між регулятором та 

місцевими органами публічної влади: централізована (державне регулювання 

здійснюється виключно регулятором на загальнодержавному рівні), 
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децентралізована (державне регулювання здійснюється виключно місцевими 

органами публічної влади) та змішана моделі (державне регулювання 

здійснюється як регулятором, так і місцевими органами публічної влади на 

підставі визначеного законом розподілу повноважень між ними). 

3. Узагальнено підходи до розуміння функціонально-правового 

механізму державного регулювання, на підставі яких запропоновано виокремити 

широкий та вузький підходи до розуміння механізму державного регулювання у 

сфері комунальних послуг. У широкому розумінні механізм державного 

регулювання у сфері комунальних є сукупністю взаємопов’язаних та 

взаємообумовлених елементів, що утворюють методологічну (цілі, завдання та 

принципи державного регулювання), інституційну (суб’єкти та об’єкти 

державного регулювання) та функціональну (функції, форми, методи та 

інструменти державного регулювання) підсистеми. У вузькому розумінні 

механізм державного регулювання можна розглядати як сукупність функцій, 

форм, методів та інструментів, які застосовуються органами регулювання для 

здійснення регулюючого впливу на об’єкти. У межах цього розуміння доцільно 

використовувати термін «функціонально-правовий механізм державного 

регулювання».  

4. Сферу комунальних послуг слід розглядати як сукупність певних 

видів діяльності у секторах централізованого теплопостачання, централізованого 

водопостачання та водовідведення, а також поводження із побутовими 

відходами, до яких слід відносити виробництво теплової енергії, 

транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії, централізоване 

водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових 

відходів. Діяльність з централізованого водопостачання повинна включати в 

себе діяльність з централізованого постачання холодної води та 

централізованого постачання питної води, яка має відповідати стандарту якості 

питної води. Комунальні послуги визначено як діяльність виконавців 

комунальних послуг з постачання споживачам комунальних ресурсів 

(природного газу, електричної енергії, теплової енергії, води, стічних вод, 
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побутових відходів) через внутрішньобудинкові системи з метою забезпечення 

умов проживання та/або перебування осіб у житлових і нежитлових 

приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд згідно з 

нормативами, нормами, стандартами, порядками і правилами, що здійснюється 

на підставі відповідних договорів про надання житлово-комунальних послуг. 

5. Виокремлено чотири етапи формування та становлення органів 

державного регулювання у сфері комунальних послуг в Україні, які свідчать про 

поступовий перехід від моделі здійснення державного регулювання органами 

виконавчої влади до запровадження моделі незалежних регуляторних органів 

шляхом  створення окремого органу державного регулювання у сфері 

комунальних послуг, поступове його виведення із системи органів виконавчої 

влади та закріплення за ним особливого правового статусу. Запропоновано 

доповнити Конституцію України положеннями щодо конституційно-правового 

статусу державних колегіальних органів, до яких належить і орган державного 

регулювання у сфері комунальних послуг – Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з метою 

врегулювання питання щодо визначення правового статусу державних 

колегіальних органів та їх місця в системі органів державної влади, а також 

порядку взаємодії з іншими органами державної влади.  

6. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг при реалізації повноважень з регулювання цін 

та тарифів у сфері комунальних послуг, взаємодіє з Кабінетом Міністрів 

України, а при реалізації повноважень, пов’язаних із забезпеченням розвитку 

конкуренції у сфері комунальних послуг – з Антимонопольним комітетом 

України. Повноваження Кабінету Міністрів України в частині регулювання цін 

та тарифів у сфері комунальних послуг обмежуються виключно питаннями 

визначення порядку проведення розрахунків за комунальні послуги та 

забезпечення соціальних гарантій населенню у разі зростання цін та тарифів на 

комунальні послуги, а також індексації грошових доходів соціально-

економічних груп населення відповідно до законодавства. За Національною 
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комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, має бути закріплено повноваження щодо розроблення та 

затвердження порядків формування тарифів на комунальні послуги для всіх 

суб’єктів господарювання, незалежно від того, чи є вони ліцензіатами органу 

державного регулювання або місцевих органів виконавчої влади. Повноваження 

Антимонопольного комітету України при реалізації повноважень, пов’язаних із 

забезпеченням розвитку конкуренції у сфері комунальних послуг, обмежуються 

здійсненням контролю за дотриманням законодавства про захист економічної 

конкуренції, в той час як Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, забезпечує розвиток 

конкуренції у сфері комунальних послуг шляхом здійснення моніторингу 

функціонування ринків у сфері комунальних послуг. 

7. Визначено, що єдиним органом державного регулювання у сфері 

комунальних послуг в Україні є Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яка може делегувати 

обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям 

повноваження щодо здійснення ліцензування господарської діяльності у сфері 

комунальних послуг, а органам місцевого самоврядування – щодо встановлення 

цін та тарифів на комунальні послуги. Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, делегує свої 

повноваження шляхом визначення у ліцензійних умовах вимог до провадження 

різних видів господарської діяльності у сфері комунальних послуг, які є 

критерієм, за яким розподіляються ліцензіати між органом державного 

регулювання та місцевими органами публічної влади. Делеговані повноваження 

надаються місцевим органами публічної влади тимчасово. Підконтрольність 

місцевих органів публічної влади в частині здійснення делегованих повноважень 

має опосередкований характер і проявляється у тому, що у разі неналежного 

здійснення делегованих повноважень місцевими органами публічної влади 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
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та комунальних послуг, може ці повноваження повернути шляхом внесення змін 

до ліцензійних умов.  

8. З’ясовано, що ліцензування у сфері комунальних послуг у 

найзагальнішому розумінні можна розглядати як сукупність певних дій, 

пов’язаних із розробкою та затвердженням органами ліцензування ліцензійних 

умов, виконанням цих ліцензійних умов суб’єктами господарювання, виданням, 

переоформленням та анулюванням ліцензій, здійсненням нагляду за 

додержанням ліцензійних умов та застосуванням певних санкцій у разі 

порушення цих умов. При цьому в контексті здійснення органами ліцензування 

перевірки додержання ліцензіатами вимог законодавства та ліцензійних умов 

доцільно використовувати термін «нагляд», а не «контроль». З’ясовано, що 

рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг про встановлення цін та тарифів на 

комунальні послуги, за своєю правовою природою є адміністративними актами, 

які мають конкретних адресатів і стосуються врегулювання конкретного 

питання, однак розраховані на багатократне застосування та не обмежені 

терміном дії.  

9. Визначено, що роль органу державного регулювання у сфері 

комунальних послуг у механізмі захисту прав та законних інтересів споживачів 

полягає: у підвищенні обізнаності споживачів та сприянні більш 

відповідальному споживанню комунальних послуг; розгляді скарг споживачів, а 

також наданні роз’яснень з питань застосування нормативно-правових актів 

органу державного регулювання у сфері комунальних послуг; покладенні 

обов’язків на суб’єктів господарювання щодо розроблення та впровадження 

ними дієвого механізму розгляду скарг споживачів; налагодженні діалогу з 

громадськістю та створенні умови для участі громадян у процесі формування й 

реалізації державної політики, покращенні якості обслуговування споживачів. 

10. Запропоновано внести зміни до Закону України «Про державне 

регулювання у сфері комунальних послуг» в частині закріплення: основних 

правових категорій («державне регулювання у сфері комунальних послуг», 
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«сфера комунальних послуг», «інструменти державного регулювання» тощо); 

інституційної моделі державного регулювання (Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – 

орган державного регулювання, а також місцеві органи виконавчої влади 

(здійснюють ліцензування господарської діяльності у сфері комунальних 

послуг) та органи місцевого самоврядування (встановлюють ціни та тарифи на 

комунальні послуги); порядку здійснення Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, делегування 

місцевим органам публічної влади повноважень щодо ліцензування та 

встановлення цін та тарифів, а також форм взаємодії цих органів у частині 

здійснення делегованих повноважень; порядку та особливостей здійснення 

окремих адміністративних процедур органом державного регулювання у сфері 

комунальних послуг та місцевими органами публічної влади (ліцензування, 

встановлення цін та тарифів, нагляд, захист прав споживачів тощо). 
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30 червня 2017 року № 866 // Урядовий кур’єр. 2017. № 134; 

141. Про затвердження Порядку проведення розрахунків за природний 

газ, теплопостачання і електроенергію : Наказ Міністерства палива та 

енергетики та вугільної промисловості України та Міністерства фінансів 

України від 03 серпня 2015 № 493/688. Офіційний вісник України. 2015. № 71. 

стор. 15. ст. 2343; 

142. Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих 

бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального 

захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету : Постанова 

Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256. Офіційний вісник 

України. 2002. № 10. стор. 194. ст. 482; 

143. Про затвердження Порядку формування та схвалення інвестиційних 

програм суб’єктів господарювання у сфері перероблення побутових відходів : 

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг від 27 жовтня 2017 року № 1308. Урядовий 
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кур’єр. 2017. № 211; 

144. Про затвердження Порядку формування тарифу на послугу з 

захоронення побутових відходів : Постанова Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 

27.04.2017 № 601 Урядовий кур’єр. 2017. № 117; 

145. Про затвердження Порядку формування та встановлення тарифу на 

послугу з перероблення побутових відходів : Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 

27 жовтня 2017 року № 1307. Урядовий кур’єр. 2017. № 211; 

146. Про затвердження Порядку формування тарифів на теплову енергію, 

її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого 

опалення і постачання гарячої води : Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 

23 березня 2016 року № 377. Офіційний вісник України. 2016. № 51. стор. 112. ст. 

1816; 

147. Про затвердження Порядку формування тарифів на транспортування 

теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими 

мережами на принципах стимулюючого регулювання : Постанова Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг від 27 липня 2017 року № 967 . Урядовий кур’єр . 2018. № 5; 

148. Про затвердження Порядку формування тарифів на централізоване 

водопостачання та водовідведення : Постанова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 

10 березня 2016 року № 302. Офіційний вісник України. 2016. № 36. стор. 416. ст. 

1430; 

149. Про затвердження Порядку формування тарифів на централізоване 

водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання : 

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг від 14 вересня 2017 року № 1132  . Урядовий 

кур’єр. 2018. № 6; 
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150. Про затвердження Правил розгляду звернень споживачів щодо дій 

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та/або 

комунальних послуг, та врегулювання спорів : Проект Постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг. URL: 

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proekty/poekty_oznaky_regulatornyh_aktiv/201

7/pr_310/pr_310_28.12.2017.pdf 

151. Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послуги з 

централізованого опалення і постачання гарячої води : Постанова Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг від 31 березня 2016 року № 529. Офіційний вісник України. 2016. № 61. 

.стор. 351. ст. 2109; 

152. Про затвердження Процедури встановлення тарифу на послугу з 

захоронення побутових відходів : Постанова Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 

27.04.2017 № 602. Урядовий кур’єр. 2017. № 159; 

153. Про затвердження Процедури встановлення тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання : Постанова 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг від 31 березня 2016 року № 528. Офіційний вісник 

України. 2016. № 61. стор. 309. ст. 2108; 

154. Про затвердження Процедури встановлення тарифів на 

транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) 

тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання : Постанова 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг від 27 липня 2017 року № 964. Урядовий кур’єр. 2018. № 

5; 

155. Про затвердження Процедури встановлення тарифів на 

централізоване водопостачання та водовідведення : Постанова Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
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послуг від 23 березня 2016 року № 364. Офіційний вісник України. 2016. № 39. 

стор. 320. ст. 1510; 

156. Про затвердження Процедури встановлення тарифів на 

централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого 

регулювання : Постанова Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 вересня 2017 

року № 1133  . Урядовий кур’єр. 2018. № 6; 

157. Про захист прав споживачів : Закон України від 12 травня 1991 року 

№ 1023-XII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 30. ст. 379;  

158. Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості 

теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств 

централізованого водопостачання та водовідведення за спожиті енергоносії : 

Закон України від 03 листопада 2016 року № 1730-VІІІ. Відомості Верховної 

Ради України. 2016. № 51. ст. 839;  

159. Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері природних 

монополій : Указ Президента України від 19 серпня 1997 року № 853/97. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/853/97; 

160. Про звернення до Конституційного Суду України з конституційним 

поданням щодо відповідності частин першої та другої статті 11 Закону України 

«Про природної монополії», абзацу п'ятого частини першої статті 12 Закону 

України «Про електроенергетику», пункту 4 частини першої статті 3 Закону 

України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», абзацу 

восьмого частини першої статті 13 Закону України від 27 серпня 2014 року № 

694/2014 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг», Указу Президента України від 10 

вересня 2014 року № 715/2014 «Про затвердження Положення про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» положенням частини першої статті 8, частини другої статті 

19, частини першої статті 106 та пунктів 3, 9, 9-1, 9-2 частини першої статті 116 

Конституції України: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 
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травня 2016 року № 10 . URL : http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/29.pdf (дата 

звернення 25.08.2018); 

161. Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади : Указ 

Президента України від 15 грудня 1999 року № 1573/99. Офіційний вісник 

України. 1999. № 50. стор. 11;  

162. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27 лютого 2014 

року № 794-VII. Офіційний вісник України. 2014. № 20. стор. 23;  

163. Про Концепцію вдосконалення державного регулювання природних 

монополій : Указ Президента України від 27 вересня 2007 року № 921/2007. 

Офіційний вісник України. 2007. № 74. стор. 9. ст. 2753; 

164. Про Концепцію ціноутворення у сфері комунальних послуг : Указ 

Президента України від 28 грудня 2008 року № 1324/2008. Офіційний вісник 

України. 2008. № 1. стор. 182. ст. 8; 

165. Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання : Закон 

України від 22 червня 2017 року № 2119-VІІІ. Відомості Верховної Ради 

України. 2017. № 34. ст. 370; 

166. Про ліквідацію Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері енергетики : Указ Президента України від 27 серпня 2014 

року № 693/2014. Офіційний вісник України. 2014. № 37. стор. 20. ст. 1560; 

167. Про ліквідацію Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері комунальних послуг : Указ Президента України від 27 

серпня 2014 року № 692/2014. Офіційний вісник України. 2014. № 37. стор. 19. ст. 

1559; 

168. Про ліцензування видів господарської діяльності : Закон України від 

2 березня 2015 року № 222-VІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 23. 

ст. 158;  

169. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 

1997 року № 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. ст. 170; 

170. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квітня 1999 

року № 586-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 20-21. ст.190; 
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171. Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг : Закон України від 22 вересня 2016 

року № 1540-VІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 51. ст. 833;  

172. Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг : Указ Президента України від 27 

серпня 2014 року № 694/2014. Офіційний вісник України. 2014. № 37. стор. 20. ст. 

1561; 

173. Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сфері комунальних послуг : Указ Президента України від 23 листопада 2011 

№1073/2011. Офіційний вісник України. 2011. № 94. стор. 55. ст. 3421; 

174. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : 

Указ Президента України від 09 грудня 2010 року № 1085/2010. Офіційний вісник 

України. 2010. № 94. стор. 15. ст. 3334; 

175. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442. 

Офіційний вісник України. 2014. № 74. стор. 57. ст. 2105; 

176. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 

червня 2003 року № 964-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 39. ст. 

351; 

177. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності : Закон України від 05 квітня 2007 року № 877-. 

Відомості Верховної Ради України. 2007. № 29. стор. 1001. ст. 389; 

178. Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення : Закон 

України від 10 січня 2002 року № 2918-IІІ. Відомості Верховної Ради України.  

2002. № 16. ст. 112; 

179. Про Положення про Державний комітет будівництва, архітектури та 

житлової політики України : Указ Президента України від 19 грудня 1997 року 

№ 1342/97. Офіційний вісник України. 1997. № 50. стор. 42;  
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180. Про Положення про Державний комітет України з питань житлово-

комунального господарства : Указ Президента України від 19 серпня 2002 року 

№ 723/2002. Офіційний вісник України. 2002. № 34. стор. 6. ст. 1563; 

181. Про Положення про Міністерство будівництва, архітектури та 

житлово-комунального господарства України : Указ Президента України від 19 

грудня 2005 року № 1801/2005. Офіційний вісник України. 2005. № 52. стор. 273. 

ст. 3256; 

182. Про Положення про Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України : Указ Президента 

України від 31 травня 2011 року № 633/2011. Офіційний вісник України. 2011. № 

41. стор. 13. ст. 1665; 

183. Про природні монополії : Закон України від 20 квітня 2000 року № 

1682-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 30. ст. 238; 

184. Про прискорення реформування житлово-комунального 

господарства : Указ Президента України від 19 жовтня 1999 року № 1351/99. 

Офіційний вісник України. 1999. № 42. стор. 82. ст. 2086; 

185. Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору 

про заснування Енергетичного Співтовариства : Закон України від 15 грудня 

2010 року № 2787-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 24. ст. 170; 
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енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Закон України від 16 

вересня 2010 року № 1678-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 40. 

ст. 2021; 

187. Про ратифікацію Угоди про партнерство і співробітництво між 

Україною і Європейським Співтовариством та їх державами – членами : Закон 

України від 10 листопада 1994 року № 237/94-ВР. Відомості Верховної Ради 

України. 1994. № 46. ст. 415; 
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188. Про систему центральних органів виконавчої влади : Указ 

Президента України від 15 грудня 1999 року № 1572/99. Офіційний вісник 

України. 1999. № 50. стор. 8; 

189. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 

теплопостачання : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 

2017 року № 569-р. Офіційний вісник України. 2017. № 70. стор. 414. ст. 2127; 

190. Про схвалення Концепції розвитку системи державного регулювання 

діяльності суб’єктів природних монополій на ринку комунальних послуг : 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 липня 2008 року № 932-р. 

Офіційний вісник України. 2008. № 51. стор. 54. ст. 1710; 

191. Про схвалення Національної стратегії управління відходами в 

Україні до 2030 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 

листопада 2017 року № 820-р. Офіційний вісник України. 2017. № 94. стор. 61. ст. 

2859; 
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