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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

АМКУ Антимонопольний комітет України

БКУ Бюджетний кодекс України

ВРУ Верховна Рада України

ГКУ Господарський кодекс України

ЕнС Енергетичне співтовариство

ЄК Європейська Комісія

ЄП Європейський Парламент

ЄС Європейський Союз

КАСУ Кодекс адміністративного судочинства України

КМУ Кабінет Міністрів України

КСУ Конституційний Суд України

Міненерговугілля Міністерство енергетики та вугільної

промисловості України

МСП Малі та середні підприємства

Нацкомфінпослуг Національна комісія, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків фінансових послуг

НБУ Національний банк України

НКРЕ Національна комісія з питань регулювання

електроенергетики

Національна комісія регулювання

електроенергетики України

Національна комісія, що здійснює державне

регулювання у сфері енергетики

НКРЕКП Національна комісія, що здійснює державне

регулювання у сферах енергетики та комунальних

послуг

НКРЗІ Національна комісія, що здійснює державне
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регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

НКРКП Національна комісія державного регулювання у

сфері комунальних послуг

Національна комісія, що здійснює державне

регулювання у сфері комунальних послуг

НКЦПФР Національна комісія з цінних паперів та фондового

ринку

НРА Незалежне регуляторне агентство

НРО Національний регуляторний орган

ООН Організація Об’єднаних Націй

УА Угода про асоціацію між Україною, з однієї

сторони, та Європейським Союзом, Європейським

співтовариством з атомної енергії і їхніми

державами – членами, з іншої сторони

ЦОВВ Центральний орган виконавчої влади, центральні

органи виконавчої влади

ЦОВВ зі спеціальним

статусом

Центральний орган виконавчої влади зі

спеціальним статусом, центральні органи

виконавчої влади зі спеціальним статусом
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ВСТУП

Актуальність теми. Енергетика – стратегічний сектор економіки будь-

якої держави. Стале, надійне, безпечне та доступне енергопостачання є

необхідним для функціонування інших галузей економіки, ефективної

діяльності держави та нормального існування суспільства. Доступ до сучасних

енергетичних послуг є невід’ємною умовою успішної участі людини в

соціальному та економічному житті, належної реалізації нею своїх прав та

свобод. Енергетична безпека є важливою складовою національної безпеки

держави. У зв’язку з цим енергетика традиційно є однією з особливо

регульованих галузей.

Ефективність державного регулювання у певних сферах економіки в

цілому та у сфері енергетики зокрема залежить від належного інституційного

забезпечення. Нові підходи до розуміння ролі держави у сфері економіки як

регулятора обумовили формування у багатьох країнах світу моделі незалежних

регуляторних органів, покликаних здійснювати державне регулювання

діяльності суб’єктів господарювання у відповідних галузях економіки на основі

збалансування інтересів суб’єктів господарювання, споживачів, суспільства та

держави.

Належне функціонування незалежних регуляторних органів

забезпечується адекватною нормативно-правовою базою, розробленою на

основі науково обґрунтованих рекомендацій. Як свідчить аналіз наукової

думки, правові проблеми державного регулювання в певних сферах економіки в

цілому та у сфері енергетики зокрема є відносно новим напрямом наукового

пошуку. Однак цілісна адміністративно-правова концепція державного

регулювання у певних сферах економіки в цілому та у сфері енергетики

зокрема у науці адміністративного права відсутня.

Вирішення зазначеної проблеми в Україні є особливо нагальним в

умовах конституційної реформи та реформи публічної адміністрації, які наразі
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тривають. Аналіз законодавчих змін, які відбуваються останніми роками,

свідчить про те, що в Україні запроваджується модель незалежних

регуляторних органів шляхом формування окремої групи державних органів,

які не належать до жодної з гілок влади, а саме – національних комісій, що

здійснюють державне регулювання у сферах природних монополій, зв’язку та

інформатизації, цінних паперів та фондового ринку, ринків фінансових послуг.

До зазначеної групи належить і орган державного регулювання у сфері

енергетики, яким на даний час є Національна комісія, що здійснює державне

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП).

Проте правовий статус зазначених органів належним чином не закріплений у

законодавстві України, передусім у Конституції України, що може поставити

під сумнів легітимність їх створення та діяльності.

Актуальність дослідження адміністративно-правових проблем

державного регулювання у сфері енергетики посилюється в умовах

європейської інтеграції України, оскільки енергетика є одним із найважливіших

напрямів регулювання на рівні ЄС, його співробітництва з нашою державою.

Законодавством ЄС, зокрема директивами та регламентами Третього

енергетичного пакета, передбачені вимоги щодо правового статусу

національних регуляторних органів у сферах електроенергії та природного газу.

Україна, як повноправний член Енергетичного Співтовариства, а також

відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і

їхніми державами – членами, з іншої сторони, зобов’язана ввести в дію закони

та підзаконні нормативно-правові акти, необхідні для дотримання цих вимог.

Вищевикладене переконливо свідчить про актуальність проведення

комплексного наукового дослідження, спрямованого на розроблення з

урахуванням європейського досвіду цілісної адміністративно-правової

концепції державного регулювання у сфері енергетики, необхідної для

подальшого розвитку адміністративно-правового забезпечення державного

регулювання у сфері енергетики, удосконалення законодавства України, яке
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регулює відносини, що складаються у процесі державного регулювання

енергетики, та практики його застосування.

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

дисертаційного дослідження обрана в ініціативному порядку, в зв’язку з її

актуальністю та відсутністю відповідних спеціальних правових досліджень. За

своїм змістом та спрямованістю тема дисертаційного дослідження відповідає

Пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки на період до 2020 року,

визначеним Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і

техніки» від 11 липня 2001 р., Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»,

схваленій Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015, Стратегії

національної безпеки України, затвердженій Указом Президента України від 26

травня 2015 р. № 287/2015, а також Пріоритетним напрямам розвитку правової

науки на 2011–2015 рр., затвердженим 24 вересня 2010 р. загальними зборами

Національної академії правових наук України.

Дисертаційне дослідження виконане в межах науково-дослідної роботи

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса

Шевченка № 11 БФ 042-01, № державної реєстрації 0111U008337 на тему

«Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і практичний

аспекти», яка виконується з 1 січня 2011 р. по 31 грудня 2015 р., та відповідає

проблематиці наукових досліджень кафедри адміністративного права

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса

Шевченка.

Тему дисертаційної роботи в остаточній редакції затверджено на

засіданні Вченої ради юридичного факультету Київського національного

університету імені Тараса Шевченка, протокол від 22 грудня 2014 р. № 4.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розроблення цілісної

адміністративно-правової концепції державного регулювання у сфері

енергетики України, формулювання висновків, спрямованих на подальший

розвиток адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у сфері

енергетики, а також вироблення науково обгрунтованих пропозицій щодо
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удосконалення вітчизняного законодавства, яке регулює відносини, що

складаються у процесі державного регулювання у сфері енергетики України, з

урахуванням сучасної практики його застосування.

Для досягнення поставленої мети основну увагу в дисертації приділено

вирішенню таких задач:

– розглянути та узагальнити наукові підходи до розуміння категорії

«державне регулювання», а також сформулювати визначення поняття

«державне регулювання у сфері енергетики»;

– з’ясувати особливості інституційного забезпечення державного

регулювання у сфері енергетики;

– визначити місце правових норм, що регламентують державне

регулювання у сфері енергетики, в системі права;

– з’ясувати сутність енергетичної безпеки як однієї з ключових категорій

державного регулювання у сфері енергетики та розкрити її зміст крізь призму

безпеки людини;

– вивчити та узагальнити наукові підходи до розуміння права на доступ

до сучасних енергетичних послуг, сформулювати його визначення та надати

пропозиції щодо його нормативно-правового закріплення;

– розглянути вимоги законодавства ЄС до інституційного забезпечення

державного регулювання у сфері енергетики, досвід держав – членів ЄС щодо

їх імплементації та визначити основні організаційно-правові форми

співробітництва органів державного регулювання у сфері енергетики в ЄС;

– висвітлити основні етапи становлення законодавства України щодо

інституційного забезпечення державного регулювання у сфері енергетики;

– визначити місце органу державного регулювання у сфері енергетики в

системі державних органів в Україні, з'ясувати порядок його утворення та

ліквідації в Україні, правові засади кадрового забезпечення;

– охарактеризувати способи забезпечення законності діяльності органу

державного регулювання у сфері енергетики в Україні;
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– висвітлити функціонально-правові аспекти державного регулювання у

сфері енергетики України крізь призму забезпечення незалежності органу

державного регулювання у сфері енергетики в процесі реалізації ним

нормотворчих, ліцензійних та юрисдикційних повноважень;

– визначити роль органу державного регулювання у сфері енергетики в

Україні у механізмі захисту прав споживачів енергетичних послуг;

– сформулювати науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення

законодавства України стосовно державного регулювання у сфері енергетики з

урахуванням сучасної практики його застосування.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у зв’язку з

організацією та здійсненням державного регулювання у сфері енергетики

України.

Предметом дослідження є адміністративно-правові аспекти державного

регулювання у сфері енергетики України.

Методи дослідження. Дисертаційне дослідження здійснювалося на

основі принципів історизму, об’єктивності та обґрунтованості, що сприяло

багатоаспектному аналізу адміністративно-правових засад державного

регулювання у сфері енергетики, використанню здобутків інших галузей

наукового знання. З метою з’ясування політичних, економічних та правових

передумов запровадження особливого інституційного забезпечення державного

регулювання в окремих галузях економіки (включаючи сферу енергетики),

основних етапів формування вимог законодавства ЄС до правового статусу

органів державного регулювання у сфері енергетики, аналізу підходів до

розуміння права на доступ до сучасних енергетичних послуг, генези

законодавства України щодо інституційного забезпечення державного

регулювання у сфері енергетики України використовувався історичний метод

(підрозділи 1.1, 1.5, 2.1, 3.1). Аналіз таких категорій, як «державне регулювання

у сфері енергетики», «енергетична безпека», «право на доступ до сучасних

енергетичних послуг» тощо здійснювався шляхом застосування формально-

логічного методу (підрозділи 1.1, 1.4, 1.5). Використання системно-
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структурного методу, зокрема, надало можливість визначити місце правових

норм, що регламентують державне регулювання у сфері енергетики, у системі

права, місце органу державного регулювання у сфері енергетики в системі

державних органів та проаналізувати його управлінські стани, а також

визначити співвідношення права на доступ до сучасних енергетичних послуг та

основоположних прав та свобод людини (підрозділи 1.2, 1.3, 3.2, 3.3).

Потенціал структурно-функціонального методу був задіяний при висвітленні

функціонально-правових аспектів державного регулювання у сфері енергетики

(розділ 4). Шляхом використання методу логічного аналізу, зокрема,

проаналізовано закони та підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють

відносини, що складаються у процесі державного регулювання у сфері

енергетики (розділи 2 – 4). На основі виявлених за допомогою методів

політичного прогнозування та моделювання тенденцій розвитку інституційного

забезпечення державного регулювання у сфері енергетики в Україні окреслено

основні напрями реформування адміністративного законодавства України у

зазначеній сфері (розділи 3 – 4). Аналіз змісту та сутності права на доступ до

сучасних енергетичних послуг здійснювався шляхом застосування

аксіологічного методу (підрозділ 1.5). З’ясування сутності та особливостей

відносин, що складаються у процесі державного регулювання у сфері

енергетики, забезпечувалося застосуванням методу звернення до інших наук,

зокрема наук державного управління та економічних наук (підрозділ 1.1).

Дослідження характеризується широким застосуванням порівняльно-правового

методу, який є необхідним, зокрема, для аналізу досвіду державного

регулювання у сфері енергетики у державах – членах ЄС та розроблення

пропозицій щодо його використання в Україні (розділи 1 – 2, підрозділи 3.2,

3.3, 4.3).

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять праці

представників загальної теорії права (С. С. Алексєєва, С. В. Бобровник,

С. М. Братуся, Ж. О. Дзейко, О. В. Зайчука, М. І. Козюбри, М. В. Костицького,

В. В. Лазарєва, Б. В. Малишева, О. Г. Мурашина, В. С. Нерсесянца,
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Н. М. Онищенко, Н. М. Пархоменко, І. В. Процюка, П. М. Рабіновича,

О. Ф. Скакун, О. В. Сурилова, О. О. Шевченка, Л. С. Явича та ін.),

конституційного права (М. О. Баймуратова, О. В. Батанова, А. М. Колодія,

О. О. Кутафіна, О. В. Марцеляка, В. В. Мацокіна, Н. А. Мяловицької,

М. В. Савчина, О. В. Совгирі, О. Ф. Фрицького, В. М. Шаповала,

С. В. Шевчука, Н. Г. Шукліної та ін.), адміністративного права

(В. Б. Авер’янова, О. Ф. Андрійко, Н. О. Армаш, Г. В. Атаманчука,

Д. М. Бахраха, В. М. Бевзенка, А. І. Берлача, Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука,

Є. С. Герасименка, І. П. Голосніченка, І. С. Гриценка, П. В. Діхтієвського,

Ж. В. Завальної, Т. Є. Кагановської, Л. В. Коваля, Ю. М. Козлова,

Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, М. М. Коніна, Є. Б. Кубка,

О. В. Кузьменко, В. А. Ліпкана, Д. М. Лук'янця, Т. О. Мацелик, Р. С. Мельника,

С. О. Мосьондза, В. І. Олефіра, С. В. Пєткова, А. А. Пухтецької,

Б. В. Россінського, А. О. Селіванова, Ю. М. Старілова, С. Г. Стеценка,

Ю. С. Шемшученка, М. К. Якимчука, Х. П. Ярмакі та ін.) та фінансового права

(Л. К. Воронової, Д. О. Гетманцева, О. А. Музики-Стефанчук, Н. Ю. Пришви,

Л. А. Савченко, Л. М. Чуприни, Н. Я. Якимчук та ін.).

Вагомий внесок у дослідження правових проблем державного

управління та регулювання у сфері економіки зробили, зокрема, такі вітчизняні

вчені, як Ю. П. Бурило, Т. М. Кравцова, Р. С. Мельник, В. Ф. Опришко,

Є. В. Петров, В. Й. Развадовський, О. П. Рябченко, Н. О. Саніахметова,

А. О. Селіванов та ін. Окремі аспекти державного регулювання у сфері

енергетики висвітлюються науковцями, які досліджують проблеми

енергетичного права, зокрема Г. І. Балюк, Ф.-Ю. Зеккером, П. Г. Лахном,

В. І. Олещенком, С. С. Селіверстовим, Ю. С. Шемшученком та ін. Певні

проблеми адміністративно-правового статусу органу державного регулювання

у сфері енергетики в Україні проаналізовані, зокрема, у працях О. Ю. Битяка,

В. В. Коробкіна, О. В. Сердюченка, Н. І. Скорейко та ін. Дослідженням

окреслених проблем займаються такі зарубіжні вчені, як А. Бакавечкас,

Н. Грімм, О. Джеймс, Ф. Джіларді, Є. Девятніковайте, К. С. Йоханнсен,
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М. Квінтин, І. Копріч, А. Ларсен, М. Маджетті, Дж. Маджоне, М. Моран,

А. Муза, І. Є. Нельговський, Р. Нолл, О. Д. Олсен, Л. Х. Педерсен,

О. В. Перфільев, К. Скотт, Б. Смердель, Е. М. Соренсен, М. Тетчер, Т. Треверс,

К. Худ та ін.

Питанням державного регулювання у сфері енергетики присвячена

низка праць представників науки державного управління, зокрема

В. М. Кальченка, В. Г. Сагіра, І. А Франчука та ін. Доробки зазначених учених

використані автором при формулюванні теоретико-правових засад державного

регулювання у сфері енергетики. Над вирішенням проблем державного

регулювання у сфері економіки в цілому та у сфері енергетики зокрема

працюють представники економічної науки, серед яких Т. М. Безега,

Л. С. Головко, Л. І. Дідківська, І. В. Запатріна, М. В. Конончук,

В. В. Кривуцький, З. С. Люльчак, Н. Б. Малахова, І. М. Талатура, Г. М. Филюк,

І. К. Чукаєва та ін. Дослідження їх праць сприяло з’ясуванню економічної

сутності державного регулювання у сфері енергетики.

Нормативну базу дослідження становлять, передусім, Конституція

України, закони та інші нормативно-правові акти України, міжнародні

договори, акти законодавства ЄС та держав – членів ЄС.

Емпіричною базою 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 першим у

вітчизняній адміністративно-правовій науці системним та комплексним

дослідженням адміністративно-правових аспектів державного регулювання у

сфері енергетики. Автором сформульовано низку висновків та пропозицій, що є

новими у концептуальному відношенні, зокрема:

вперше:

– запропоновано авторське визначення терміна «державне регулювання

у певних сферах економіки» як комплексу правових, економічних та технічних

засобів, спрямованих на збалансування публічних та приватних інтересів у
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відповідних сферах економіки, створення умов для розвитку конкуренції,

забезпечення недискримінаційного доступу до товарів та послуг суб’єктів

господарювання, які здійснюють діяльність у відповідних сферах економіки, а

також захисту прав споживачів;

– сформульовано авторське визначення поняття «державне регулювання

у сфері енергетики», під яким пропонується розуміти комплекс правових,

економічних та технічних засобів, спрямованих на забезпечення енергетичної

безпеки, збалансування публічних та приватних інтересів у сфері енергетики,

створення умов для розвитку конкуренції, забезпечення недискримінаційного

доступу до товарів та послуг суб’єктів господарювання галузі енергетики,

захист прав споживачів товарів/послуг у сфері енергетики;

– запропоновано виділити такі складові незалежності органів, що

здійснюють державне регулювання у певних сферах економіки: інституційна

незалежність, яка полягає в організаційній незалежності органу, що здійснює

державне регулювання у певних сферах економіки, від інших державних

органів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також від

суб’єктів господарювання регульованої сфери, та функціональна незалежність,

яка означає незалежність органу, що здійснює державне регулювання у певних

сферах економіки, у процесі здійснення ним регуляторних повноважень;

– обґрунтовано, що незалежність регуляторного органу від інших

державних органів має забезпечуватися, зокрема, його особливим місцем у

системі державних органів (в ідеалі – неналежністю до жодної з гілок влади) та

спеціальними управлінськими станами (режимами), особливим порядком

утворення, реорганізації та ліквідації, а також призначення на посади та

звільнення з посад керівника та членів колегіального регуляторного органу,

законодавчо закріпленим фіксованим терміном повноважень керівника та

членів колегіального регуляторного органу, який не повинен збігатися з

терміном повноважень суб’єкта (суб’єктів) призначення, особливим правовим

статусом працівників регуляторного органу (порівняно з державними

службовцями органів виконавчої влади), зокрема закріпленням у законі
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вичерпного переліку підстав дострокового припинення повноважень, належним

фінансуванням регуляторного органу;

– визначено, що незалежність регуляторного органу від регульованої

сфери має забезпечуватися, зокрема, закріпленням законодавчої заборони

призначати на посади керівника або члена колегіального регуляторного органу

осіб, які є власниками корпоративних прав у суб’єктах господарювання

регульованої сфери або які мають близькі стосунки (родинні, дружні тощо) з

особами, які обіймають керівні посади у суб’єктах господарювання

регульованої сфери, працювати на керівних посадах у суб’єктів

господарювання регульованої галузі до призначення на посаду у регуляторному

органі, а також протягом певного строку після закінчення терміну повноважень

на посаді голови чи члена колегіального органу управління регуляторного

органу, проводити зустрічі з представниками суб’єктів господарювання

регульованих галузей наодинці, закріпленням у законі обов’язку щодо

повідомлення керівником або членом колегіального регуляторного органу

суб’єкта призначення про виникнення обставин, які перешкоджають

неупередженому виконанню регуляторним органом своїх повноважень

(зокрема, конфлікту інтересів), законодавчою можливістю притягнення до

юридичної відповідальності за порушення законодавства, зокрема при

здійсненні регуляторних функцій (наприклад, за вчинення корупційних діянь,

за дискримінаційні дії стосовно суб’єктів господарювання), належним рівнем

оплати праці працівників незалежних регуляторних органів;

– обґрунтовано доцільність виокремлення в межах адміністративного

права підгалузі регуляторного права, яку пропонується визначити як сукупність

адміністративно-правових норм, які регулюють суспільні відносини, що

виникають у зв’язку з організацією та здійсненням державного регулювання у

певних сферах економіки; державне регулювання у сфері енергетики слід

вважати інститутом підгалузі регуляторного права, поряд з такими інститутами,

наприклад, як державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,

державне регулювання у сфері транспорту, державне регулювання у сфері
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комунальних послуг, державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

тощо;

– сформульовано авторське визначення категорії «енергетична безпека

людини», під якою розуміється стан захищеності людини як носія енергетичних

інтересів від загроз дефіциту в забезпеченні її потреб в енергії шляхом надання

доступу до безпечних для життя, здоров’я та навколишнього природного

середовища енергетичних послуг належної якості за економічно

обґрунтованими і доступними цінами на умовах безперервності, надійності,

диверсифікованості джерел енергопостачання, ефективності та раціональності,

максимально можливого з огляду на технічні, економічні та інші умови

доступності використання енергетичних ресурсів з відновлюваних джерел

енергії, рівного доступу для всіх категорій громадян;

– сформульовано основні вимоги до сучасних енергетичних послуг, до

яких віднесено:

 технічну доступність, тобто наявність технічних можливостей для

забезпечення доступу до енергетичних послуг;

 економічну доступність – економічно обґрунтовану вартість

енергетичних послуг та наявність у споживачів (насамперед, населення)

достатніх фінансових ресурсів для їх оплати;

 рівність/недискримінаційність надання енергетичних послуг, а саме

забезпечення рівного доступу до енергетичних послуг для всіх категорій

споживачів, зокрема жінок та соціально вразливих верств населення;

 безпечність енергетичних послуг для життя та здоров’я людини та

навколишнього природного середовища;

 безперервність надання енергетичних послуг;

 надійність надання енергетичних послуг;

 належну якість енергетичних послуг;

 диверсифікованість джерел енергопостачання;

 ефективність та раціональність використання енергетичних

ресурсів;
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 використання енергетичних ресурсів з відновлюваних джерел

енергії;

– право на доступ до сучасних енергетичних послуг визначено як

можливість людини отримувати безпечні для життя, здоров’я та навколишнього

природного середовища енергетичні послуги належної якості за економічно

обґрунтованими та доступними цінами на умовах безперервності, надійності,

диверсифікованості джерел енергопостачання, ефективності та раціональності,

використання енергетичних ресурсів з відновлюваних джерел енергії, рівного

доступу для всіх категорій громадян, та запропоновано закріпити у

міжнародно-правових актах з прав людини, а також в актах національного

законодавства (передусім, у конституціях) або як окреме право людини, або як

окрему складову права на достатній життєвий рівень;

– на підставі аналізу досвіду держав – членів ЄС щодо імплементації

вимог законодавства ЄС стосовно національних регуляторних органів у сферах

електроенергії та природного газу визначено основні моделі інституційного

забезпечення державного регулювання у певних сферах економіки та у сфері

енергетики зокрема, а саме – здійснення державного регулювання органами, що

організаційно належать до системи органів виконавчої влади, та органами, що є

організаційно незалежними по відношенню до системи органів виконавчої

влади;

– обґрунтовано доцільність закріплення у законодавстві ЄС обов’язку

держав – членів ЄС забезпечити додержання таких вимог:

 державне регулювання у сферах електроенергії та природного газу

здійснюється національними регуляторними органами, які є організаційно та

функціонально незалежними від будь-якого іншого державного органу;

 національні регуляторні органи не можуть мати статус міністерства

або іншого державного органу, відповідального за формування державної

політики у сфері електроенергії та природного газу, а також не можуть входити

до складу таких органів;
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 міністерство або інший державний орган, відповідальний за

формування державної політики у зазначених сферах, не може здійснювати

спрямування та координацію діяльності національних регуляторних органів у

частині здійснення ними регуляторних повноважень;

– обґрунтовано доцільність закріплення адміністративно-правового

статусу національних комісій, що здійснюють державне регулювання у певних

сферах економіки в Україні, у статусному законодавчому акті – законі про

національні регуляторні комісії, у якому запропоновано, зокрема, визначити

основні правові категорії («державне регулювання у певних сферах економіки»,

«національні регуляторні комісії», «регульовані сфери» тощо), правову основу

діяльності (Конституція та закони України), принципи діяльності (верховенства

права, законності, незалежності від будь-якого публічного або приватного

інтересу, забезпечення національної безпеки, захисту прав споживачів,

прозорості, підзвітності, відповідальності), структуру та порядок формування,

управлінські режими (зв’язки з іншими суб’єктами публічної влади, зокрема

режим підзвітності Верховній Раді України та Президенту України,

взаємовідносини з Кабінетом Міністрів України, міністерством, яке забезпечує

формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері економіки,

Антимонопольним комітетом України, місцевими органами виконавчої влади

та органами місцевого самоврядування), фінансове забезпечення діяльності,

правові засади громадського контролю за діяльністю зазначених органів,

основні функції, завдання та повноваження (регулювання цін/тарифів на

товари/послуги суб’єктів господарювання, забезпечення доступу до зазначених

товарів/послуг, ліцензування діяльності суб’єктів господарювання, створення

умов для розвитку конкуренції у відповідних регульованих сферах, захист прав

споживачів та ін.), форми діяльності зазначених органів, види (постанови –

нормативно-правові акти та розпорядження – індивідуально-правові акти, що

приймаються з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань) та

порядок прийняття рішень комісій, відповідальність за порушення

законодавства України;
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удосконалено:

– визначення енергетичної безпеки, під якою пропонується розуміти

стан захищеності носіїв енергетичних інтересів (зокрема, людини, суб’єкта

господарювання, галузі економіки, регіону, держави) від загроз дефіциту в

забезпеченні їх потреб в енергії шляхом доступу до безпечних для життя,

здоров’я людини та навколишнього природного середовища енергетичних

послуг належної якості за економічно обґрунтованими і доступними цінами на

умовах безперервності, надійності, диверсифікованості джерел

енергопостачання, ефективності та раціональності, використання енергетичних

ресурсів з відновлюваних джерел енергії, рівного доступу для всіх категорій

громадян;

– класифікацію видів енергетичної безпеки, до яких запропоновано

віднести, поряд з глобальною, національною (державною) та регіональною

енергетичною безпекою, енергетичну безпеку людини, акцентувавши увагу на

гуманістичному аспекті, а саме на задоволенні енергетичних інтересів людини;

– пропозицію щодо конституційно-правового закріплення статусу

національних комісій, що здійснюють державне регулювання у певних сферах

економіки, а саме обґрунтовано доцільність закріплення у Конституції України:

 більш загального терміна для позначення цієї групи державних

органів – «національні комісії, що здійснюють державне регулювання у певних

сферах економіки» або «національні регуляторні комісії» (далі – національні

регуляторні комісії);

 положення про утворення національних регуляторних комісій

виключно на підставі законів, що регулюють відносини у відповідній сфері

економіки;

 порядку призначення на посади та звільнення з посад голів

національних регуляторних комісій Верховною Радою України за поданням

Президента України, половини членів національних регуляторних комісій –

Верховною Радою України, другої половини – Президентом України;
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 підзвітності національних регуляторних комісій Верховній Раді

України та Президенту України;

 визначення правових засад організації та діяльності національних

регуляторних комісій виключно законами України;

 права законодавчої ініціативи національних регуляторних комісій;

– дослідження основних етапів становлення енергетичного регулювання в

Європейському Союзі в частині формування законодавчих вимог щодо його

інституційного забезпечення;

дістали подальшого розвитку:

– доктринальне визначення енергетичного права як комплексу правових

норм різних галузей права (передусім, конституційного, міжнародного,

адміністративного, фінансового, цивільного, господарського, екологічного), які

регулюють суспільні відносини у сфері енергетики;

– пропозиція щодо забезпечення розроблення єдиного комплексного закону

про основи енергетичної політики, а у перспективі – Енергетичного кодексу, в яких

мають бути закріплені, зокрема, основні засади державного регулювання у сфері

енергетики;

– наукові підходи до виокремлення особливостей незалежних регуляторних

органів, що здійснюють державне регулювання у певних сферах економіки, до яких

віднесено поєднання так званих квазі-законодавчих, квазі-виконавчих та квазі-

судових функцій;

– теоретичні розробки, спрямовані на удосконалення законодавства

України щодо ліцензійних повноважень органу державного регулювання у

сфері енергетики, зокрема запропоновано вилучити із Закону України «Про

ліцензування видів господарської діяльності» вимоги про необхідність

погодження ліцензійних умов та інших нормативно-правових актів з питань

ліцензування державних колегіальних органів (зокрема, органу державного

регулювання у сфері енергетики) зі спеціально уповноваженим органом з

питань ліцензування, а також положення щодо контрольних повноважень

спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування по відношенню до
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реалізації ліцензійних повноважень державними колегіальними органами (у

тому числі, органом державного регулювання у сфері енергетики).

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в

тому, що вони можуть бути використані у:

– науково-дослідній діяльності – як основа для подальших наукових

досліджень адміністративно-правових проблем державного регулювання у

певних сферах економіки в цілому та у сфері енергетики зокрема (лист про

впровадження результатів дисертаційного дослідження у діяльність Науково-

дослідного центру енергетичного, ядерного та природоресурсного права

Інституту держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук

України від 17 листопада 2015 р.);

– правотворчій діяльності – як теоретична основа для удосконалення

законодавства України щодо державного регулювання у сфері енергетики,

зокрема для розроблення проекту Закону про внесення змін до Конституції

України (щодо національних регуляторних комісій), проекту Закону про

національні регуляторні комісії, законодавства України у сфері

енергоефективності та енергозбереження в частині повноважень органу

державного регулювання у сфері енергетики (довідка про впровадження

результатів дисертаційного дослідження, видана Державним агентством з

енергоефективності та енергозбереження України від 9 квітня 2015 р.; акт про

впровадження результатів дисертаційного дослідження у процесі

консультаційної підтримки в межах Проекту USAID «Муніципальна

енергетична реформа» від 31 березня 2015 р.);

– практиці правозастосування – для удосконалення адміністративно-

правових відносин за участю органу державного регулювання у сфері

енергетики, а також при розгляді адміністративних справ про оскарження

рішень, дій чи бездіяльності органів державного регулювання у певних сферах

економіки (зокрема, у сфері енергетики) та у процесі узагальнення Вищим

адміністративним судом України практики розгляду адміністративних справ за

участю національних комісій, що здійснюють державне регулювання у певних
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сферах економіки (акт про впровадження результатів дисертаційного

дослідження у практичну діяльність Вищого адміністративного суду України

від 4 листопада 2015 р.);

– навчальному процесі – при викладанні навчальних дисциплін

«Адміністративне право України», «Адміністративно-процесуальне право

України» та спеціальних навчальних курсів, а також у ході підготовки

підручників, навчальних посібників і методичних рекомендацій (акт про

впровадження результатів дисертаційного дослідження в навчальний процес

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса

Шевченка від 17 листопада 2015 р.);

– правовиховній роботі – для підвищення правової культури громадян,

зокрема учасників правотворчої та правозастосовної діяльності у сфері

державного регулювання енергетики України.

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного

дослідження пройшли апробацію у виступах автора на: III-й Міжнародній

науково-практичній конференції «Энергетика и право» (Московський

державний університет ім. М. В. Ломоносова, юридичний факультет, м.

Москва, Російська Федерація, 10–11 квітня 2008 р.); VI-й Міжнародній

науково-практичній конференції «Адміністративне право України: стан і

перспективи розвитку» (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН

України, м. Київ, 23–24 вересня 2011 р.); Міжнародній конференції «Роль

міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці»

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут

міжнародних відносин, м. Київ, 25 квітня 2012 р.); круглому столі

«Адміністративне право в контексті європейського досвіду» (Інститут держави

і права ім. В. М. Корецького НАН України, м. Київ, 16 травня 2013 р.);

Міжнародній конференції «Resolutions of the Constitutional Court: the analysis of

their implementation and impact on the jurisprudence» (Університет імені

Миколаса Ромеріса, м. Вільнюс, Литовська Республіка, 27 листопада 2013 р.);

Міжнародній науково-практичній конференції «Правоприменительная
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деятельность: история и современность» (Псковський державний університет,

юридичний факультет, м. Псков, Російська Федерація, 28 травня 2013 р.);

круглому столі «Актуальні проблеми адміністративно-правового регулювання»

(Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, м. Київ, 15

травня 2014 р.); Міжнародній конференції «Constitution and the EU Law:

Interaction, Challenges, Solutions» (Університет імені Миколаса Ромеріса,

Вільнюс, Литовська Республіка, 23 жовтня 2014 р.); Міжнародній конференції

«The Implementation of the Constitution: Experience and Problems» (Університет

імені Миколаса Ромеріса, Вільнюс, Литовська Республіка, 16 жовтня 2015 р.)

тощо.

Публікації. Основні результати дисертації викладено в 51-й науковій

праці: 1-й одноособовій монографії, 24-х наукових статтях, опублікованих у

фахових для юридичних наук виданнях (з них 2 статті у виданнях, які входять

до міжнародних наукометричних баз даних «Index Copernicus International» та

«Citefactor», та 5 – у наукових періодичних виданнях інших держав), а також

13-ти тезах доповідей на науково-практичних конференціях та круглих столах

та 13-ти наукових статтях, опублікованих в інших виданнях.
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РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

1.1. Державне регулювання у сфері енергетики: поняття, сутність,

наукові підходи до розуміння

Енергетика – стратегічний сектор економіки будь-якої держави. Стале,

надійне, безпечне та доступне енергопостачання є необхідним для

функціонування інших галузей економіки, ефективної діяльності держави та

нормального існування суспільства. Доступ до сучасних енергетичних послуг є

невід’ємною умовою успішної участі людини в соціальному та економічному

житті, належної реалізації нею своїх прав та свобод. Енергетична безпека є

одним із основних напрямів національної безпеки держави. Енергетика – сфера

стратегічних інтересів країни – здійснює вирішальний вплив на ситуацію в усіх

сферах життєдіяльності суспільства: політичній, економічній, соціальній,

екологічній тощо [247, с. 34].

Однак ефективність функціонування енергетичної галузі значною мірою

залежить від форм та методів державного впливу. Зауважимо, що роль держави

у сфері економіки в цілому та в енергетичній галузі зокрема постійно

змінювалася від безпосереднього владного організуючого впливу керуючих

суб’єктів на керовані об’єкти до опосередкованого регулюючого впливу на

суспільні відносини, спрямованого на створення оптимальних умов для

ефективного задоволення інтересів різних зацікавлених осіб – суб’єктів

господарювання, споживачів, суспільства та держави. У зв’язку з цим

актуальним є визначення наукових підходів до розуміння видів, форм та

методів державного впливу у сфері економіки загалом та в енергетичному

секторі зокрема.
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Одним із важливих питань, з’ясування якого має значення у контексті

цього дослідження, є визначення понять «управління» і «регулювання» та їх

співвідношення.

У тлумачному словнику С. І. Ожегова окреслені поняття визначаються

через категорії «управляти» [288, с. 768] та «регулювати» [288, с. 620]. Так,

«управляти» означає: 1) направляти хід, рух чого-небудь, керувати діями кого-

небудь, чого-небудь; 2) керувати, направляти діяльність кого-небудь, чого-

небудь. При цьому одним із видів управління у зазначеному словнику

виокремлено діяльність органів державної влади [288, с. 768]. Категорію

«регулювати» визначено як: 1) упорядковувати, налагоджувати; 2) направляти

розвиток, рух чого-небудь з метою упорядкувати, систематизувати; 3)

приводити механізми та їх частини у такий стан, за якого вони можуть

правильно, нормально функціонувати. Зауважимо, що як приклад другого

розуміння зазначеної категорії у словнику наводиться регулювання цін [288, с.

620], що має значення для подальшого дослідження.

Категорія «управління» є більш дослідженою в науці, ніж категорія

«регулювання». Однак існують різні визначення терміна «управління». У

найбільш загальному розумінні ним послуговуються як родовим поняттям, що

характеризує впорядкування взаємозв’язків і взаємодії певної множини

елементів або складових природи, суспільства, самої людини [24, с. 38].

Упорядкування взаємозв’язків між елементами будь-якої системи є необхідною

умовою її функціонування і досягається за допомогою двох основних способів

– саморегуляції та управління. Саморегуляція здійснюється без застосування

зовнішніх сил, завдяки програмі, закладеній природою, на основі її

об‘єктивних, незалежних від людської свідомості, закономірностей. На відміну

від саморегуляції управління завжди передбачає свідоме вольове втручання

людини [13, с. 53].

Управління є необхідною умовою розвитку суспільства. Будь-яка

управлінська діяльність здійснюється людиною – суб’єктом управління.

Традиційно виділяють такі системи управління як «людина – техніка», «людина
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– технологія», «людина – природа», а звідси – основні його види: соціальне,

технічне та біологічне.

Управління можна визначити як цілеспрямований (свідомий,

продуманий!), організуючий та регулюючий вплив людей на власну суспільну,

колективну та групову життєдіяльність, що здійснюється як безпосередньо (у

формах самоуправління), так і через спеціально створені структури (державу,

суспільні об‘єднання, партії, фірми, кооперативи, підприємства, асоціації,

спілки тощо) [24, с. 50].

На підставі тих чи інших критеріїв науковці виокремлюють різні види

управління: залежно від сфери життєдіяльності – управління суспільством в

цілому, економічне управління, соціальне управління, політичне управління,

духовно-ідеологічне управління; від структури суспільних відносин –

управління економічним та суспільно-політичним, соціальним та духовним

розвитком суспільства; від об’єктів управління – економічне (господарське)

управління, соціально-політичне управління, управління духовним життям; від

характеру та об‘єму суспільних явищ, що охоплюються управлінням:

управління суспільством, управління державою, управління галузями, сферами

народного господарства, управління підприємствами, організаціями,

установами, фірмами тощо [24, с. 55–56].

Особливим видом управління виступає соціальне, головною

особливістю якого є те, що його суб’єктом і об’єктом виступають люди (їх

об’єднання). Соціальне управління як особливий тип управління є впливом

одних людей на інших переважно за допомогою інформації з метою

упорядкування соціально значущих процесів, забезпечення сталості, розвитку

соціальних систем [32, с. 23]. Соціальне управління передбачає здійснення

усвідомленого, організуючого та регулюючого впливу на діяльність людей з

метою досягнення суспільно значущих цілей.

Залежно від суб’єкта управління традиційно виокремлюють такі види

соціального управління як державне управління, місцеве самоврядування,

корпоративне управління, громадське управління. Зауважимо, що в останні
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роки у вітчизняній науці адміністративного права все більшого поширення

набуває термін «публічне управління», під яким науковці пропонують розуміти

зовнішньо орієнтовану діяльність широкого кола суб’єктів (насамперед

публічної адміністрації), пов’язану з реалізацією політичних рішень і

впровадженням у життя Конституції та законів України, що має на меті

задоволення публічного інтересу [167, с. 56]. При цьому основним суб’єктом

реалізації публічного управління виділяють публічну адміністрацію, до кола

суб’єктів якої відносять насамперед органи виконавчої влади, органи місцевого

самоврядування, суб’єктів делегованих повноважень (у разі коли вони

виконують функції органу виконавчої влади або органу місцевого

самоврядування) [167, с. 54].

У контексті нашого дослідження саме державне управління як вид

соціального управління представляє найбільший інтерес.

Існують різні підходи до визначення державного управління, які вчені

пропонують систематизувати у три групи. Зокрема, з погляду Ю. М. Козлова,

О. П. Коренева, О. В. Пікулькіна, визначення державного управління необхідно

здійснювати через зв’язок з виконавчо-розпорядчою діяльністю органів

виконавчої влади. На думку інших вчених (Г. В. Атаманчук, В. М. Сусліков),

державне управління здійснюється всіма органами державної влади:

законодавчої, виконавчої, судової. Третю групу складають компромісні

визначення, у яких державне управління пропонується розглядати у широкому

та вузькому розуміннях. Такої позиції дотримуються, зокрема, К. С. Бельський,

Ю. М. Старілов, Ю. О. Тихомиров та ін. [539, с. 21].

На нашу думку, дійсно, державне управління потрібно розглядати у

широкому та у вузькому розумінні. У широкому розумінні державне

управління поширюється на види діяльності будь-яких органів держави. Проте,

у вузькому розумінні до сфери державного управління відноситься не лише

виконавчо-розпорядча діяльність органів державної виконавчої влади, але і

управлінська діяльність інших державних органів.
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Державне управління в адміністративному праві науковці пропонують

визначати як нормотворчу і розпорядчу діяльність органів виконавчої влади з

метою владно-організуючого впливу на відповідні суспільні відносини і

процеси в економічній, соціально-культурній та адміністративно-політичній

сферах, а також внутрішньо організаційну діяльність апарату всіх державних

органів щодо забезпечення належного виконання покладених на них завдань,

функцій і повноважень [13, с. 61]. В. К. Колпаков визначає державне

управління як специфічну діяльність держави, що виявляється у

функціонуванні низки уповноважених структур (органів), які безперервно,

планомірно, владно і в рамках правових установлень впливають на суспільну

систему з метою її вдосконалення відповідно до публічних інтересів [207, с.

25].

Як зазначалося вище, однією з ознак управління в цілому, а отже, і

державного управління зокрема, є здійснення регулюючого впливу. У зв’язку з

цим регулювання нерідко виділяють як одну з основних функцій управління

поряд з інформаційним забезпеченням, прогнозуванням та моделюванням,

плануванням, організацією, розпорядництвом, керівництвом, координацією,

обліком та контролем.

На думку М. Ткач, основна відмінність між державним управлінням і

державним регулюванням полягає не в їх об’єкті, а у тому, реалізацію яких

інтересів вони забезпечують [504, с. 113]. Так, державне управління, з точки

зору вченої, спрямоване на забезпечення першочергової реалізації публічних

інтересів і виконання цілей держави як універсальної організації суспільства,

що наділена публічною владою, тоді як державне регулювання – це вид

діяльності держави, яка полягає у впорядкуванні діяльності учасників

суспільних відносин із метою забезпечення її відповідності вимогам закону та

досягнення бажаного балансу публічних і приватних інтересів [504, с. 113].

Зокрема, до сфер, де є необхідним забезпечення балансу публічних і приватних

інтересів вчена відносить сфери реалізації економічної та екологічної функцій

держави. При цьому М. Ткач акцентує увагу на тому, що залежно від об’єкта
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регулювання цей баланс може бути різним (в економічній сфері більше

застосовується державне регулювання, оскільки приватні інтереси переважають

над публічними, у сфері використання природних ресурсів приватні та публічні

інтереси повинні бути забезпечені однаковою мірою) [504, с. 113].

В. М. Бевзенко визначає державне регулювання як здійснення

уповноваженими суб’єктами на основі чинного законодавства державно-

владного впливу на суспільні відносини у формі встановлення одночасно

допустимих декількох альтернативних правил поведінки з метою забезпечення

здійснення індивідуально-конкретних, суспільних та державних інтересів [34, с.

110].

У контексті співвідношення термінів державного управління та

державного регулювання найбільш близькою до позиції автора є точка зору

Є. Б. Кубка, який, аналізуючи загальнонаукове розуміння регулювання та

управління, звертає увагу на відмінність об’єктів управлінського та

регулюючого впливу. Так, вважає вчений, управління означає цілеспрямований

вплив саме на об’єкти управління, використання методів, що передбачають

підпорядкування цих об’єктів управлінському впливу з боку суб’єкта

управління [13, с. 64]. Регулювання ж пов’язане не стільки з впливом на об’єкти

управління, скільки на оточуюче середовище. У зв’язку з цим, як справедливо

зазначає Є. Б. Кубко, державне регулювання створює умови для діяльності

суб’єктів та об’єктів управління в напрямі, який є найбільш бажаним для

держави і за яким відбуватиметься розвиток системи управління в цілому [13, с.

66]. Саме тому, на думку науковця, державне регулювання інколи

ототожнюють з використанням непрямих (економічних, заохочувальних,

стимулюючих) методів управлінського впливу [13, с. 66].

З приводу наукових підходів до методів державного управління (або

управлінської діяльності) слід звернути увагу на таке. Під методами

державного управління традиційно розуміють способи здійснення владно-

організуючого впливу керуючих суб’єктів на керовані об’єкти [13, с. 297].
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Р. А. Калюжний визначає такі характерні риси методів державного

управління:

 вони органічно пов’язані з цільовим призначенням управлінської

діяльності як особливого виду практичної реалізації завдань і функцій держави;

 виражають владно-організуючий (тобто, управлінський) вплив

органів виконавчої влади та інших суб’єктів державного управління на

відповідні керовані об’єкти;

 здійснюються у взаємозв’язках між суб‘єктами й об‘єктами

державного управління;

 використовуються суб’єктами державного управління як засоби

реалізації закріпленої за ними компетенції і безпосередньо виражають

повноваження державно-владного характеру;

 завжди мають своїм адресатом відповідні керовані об’єкти

(індивідуальні або колективні);

 у методах управління у відповідному обсязі виявляється державний

(публічний) інтерес;

 адміністративно-правова форма опосередкування методів і вияв їх у

правових актах управління;

 вибір конкретних методів управління прямо залежить не тільки від

особливостей організаційно-правового статусу суб’єктів виконавчої влади, а й

насамперед від особливостей керованого об’єкта (наприклад, від форми

власності, індивідуального або колективного характеру тощо) [13, с. 297–298].

Залежно від різних критеріїв в адміністративно-правовій науці

виділяють різні групи та види методів управління, як от: прямі та непрямі

(опосередковані), адміністративні та економічні. Однак позиції науковців щодо

співвідношення зазначених методів є різними.

М. М. Конін та М. П. Петров серед методів управління виокремлюють

методи економічного впливу за допомогою різних систем матеріального

стимулювання, ціноутворення, податкових пільг та інших важелів

організаційно-економічного впливу, а також методи адміністративного
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(владного) впливу, формами прояву яких є директива, наказ, вказівка

керуючого суб’єкта підлеглим особам та керованим об’єктам щодо цілей,

характеру та способів їх діяльності [210, с. 163].

Д. М. Бахрах та В. Г. Татарян виділяють методи прямого («роби, як

наказано») та опосередкованого («роби, як краще») впливу. До характерних

ознак методів прямого впливу вчені відносять: прямий вплив на волю;

директивність, наказовий характер; однозначність команд, які, як правило, не

залишають їх виконавцям можливості вибору варіантів та зобов’язують робити,

як наказано; широке використання відомчих, а також урядових актів та

звуження ролі законів; наявність великого адміністративного апарату, який

контролює виконання команд та застосовує примусові засоби у разі їх

порушення; стимулювання здійснюється на розсуд керівника за виконання

команд, а то і просто за слухняність, лояльність; широке використання

позаекономічного примусу. Натомість, методам опосередкованого впливу, на

думку дослідників, притаманна, зокрема, така особливість, як здійснення

керуючого впливу на волю опосередковано, через створення ситуації, яка

заінтересовує у потрібній поведінці через свідомість, емоції, інтереси, потреби

виконавців, акти влади уповноважують на певні дії. При цьому у підвладних

існує можливість вибору одного з кількох або навіть багатьох варіантів

поведінки. Обов’язковою ознакою непрямих методів вчені вважають наявність

розвинутого механізму вирішення спорів, що забезпечує захист законних

інтересів громадян та їх колективів, цивілізовані процедури вирішення спорів

[33, с. 328–329]. Дослідники також звертають увагу на співвідношення

адміністративних та економічних методів. Однак на думку Д. М. Бахраха та

В. Г. Татаряна, це лише різновид, окремий випадок прямого та

опосередкованого впливу на економічні процеси. Економічні методи, з позиції

вчених, полягають у здійсненні впливу на матеріальні інтереси. У військовій

справі, науці, освіті і навіть у сфері економіки адміністрація впливає не лише на

матеріальні, а й на інші інтереси (підвищення престижу роботи, її творчого

змісту, покращання умов життєдіяльності тощо). Опосередкований вплив
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містить як важливий елемент матеріальне стимулювання, однак, не зводиться

лише до нього, передбачає використання різних матеріально-психологічних

стимулів [33, с. 330]. Тобто ці вчені вважають економічні методи різновидом

непрямих (опосередкованих) методів.

Р. А. Калюжний виокремлює методи переконання і примусу, а також

методи прямого та непрямого (опосередкованого) впливу як універсальні види

методів, зазначаючи при цьому, що методи прямого та непрямого впливу

збігаються в цілому з широковідомими визначеннями адміністративних і

економічних методів управління, які виділяють, на його думку, при розгляді

державного управління у сфері економіки. Висвітлюючи особливості

адміністративних методів в економіці, вчений справедливо звертає увагу на

важливість, з одного боку, не допускати абсолютизації ролі зазначених методів,

а з другого – на необхідність їх використання для управління економікою,

однак, в розумних межах, а саме: коли вони є науково обґрунтованими,

базуються на достовірних уявленнях про стан керованих об’єктів [13, с. 300-

301].

С. Г. Стеценко, розглядаючи питання класифікації методів державного

управління за характером впливу на об’єкт управління, ототожнює відповідно

адміністративні та прямі, а також економічні та непрямі методи. До непрямих

(економічних) методів вчений, зокрема, відносить пільгове кредитування,

зменшення податкових зборів, інвестування тих чи інших напрямів діяльності,

заохочення, стимулювання державних службовців [493, с. 178-179].

На думку Ю. М. Козлова, більш точними термінами для зазначених

методів є не адміністративні та економічні, а прямі та опосередковані.

Визначаючи критерії для класифікації методів управління, вченим справедливо

акцентується увага на важливості змістовного критерію, пов’язаного з сутністю

безпосереднього керуючого впливу, який полягає в тому чи іншому прийомі

(засобі) практичного вирішення управлінських завдань в межах взаємодії

суб’єктів та об’єктів управління [199, с. 350]. У процесі висвітлення методів

управління науковець звертає увагу на проблему співвідношення
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адміністративних (або адміністративно-правових) методів та економічних

методів. Дослідник наголошує на тому, що адміністративні методи є

тотожними позаекономічним методам, є методами юридичного владарювання,

підкреслюючи директивний характер цих методів. До адміністративних методів

учений відносить, зокрема, встановлення правил поведінки, затвердження

конкретних адресних завдань, приписи про вчинення певних дій або надання

дозволу на їх вчинення (санкціонування), задоволення клопотань, здійснення

реєстраційних дій, здійснення контролю та нагляду, застосування санкцій

(позасудова юрисдикція), зупинення або заборона певних дій, встановлення

стандартів, призначення на посади або звільнення з посад, обмеження певних

дій, утворення, реорганізацію та ліквідацію підвідомчих об’єктів, призупинення

або скасування правових актів підвідомчих органів та посадових осіб тощо

[199, с. 352]. Натомість, економічні методи управління, на думку

Ю. М. Козлова, є способами та засобами керуючого впливу на об’єкти,

засновані на використанні матеріальних (тобто, економічних) важелів, що

забезпечують їх необхідний напрям дій. При цьому, справедливо зазначає

вчений, такий керуючий вплив здійснюється не шляхом прямого впливу на

поведінку керованих об’єктів, що є притаманним адміністративним методам, а

через матеріальні (майнові) інтереси керованих. У зв’язку з цим обґрунтованим

є висновок Ю. М. Козлова про те, що варіант поведінки, відповідно,

досягається не шляхом прямих приписів, а через створення економічних умов,

які стимулюють належну поведінку [199, с. 353]. Отже той факт, що саме

характер впливу – прямий або опосередкований – є основою для розмежування

цих двох груп методів, надав можливість Ю. М. Козлову зробити висновок про

те, що більш точним є поділ методів керуючого впливу на прямі та

опосередковані [199, с. 354].

Натомість Ю. М. Старілов ототожнює відповідно прямі та

адміністративні, а також економічні (регулюючі) та опосередковані методи

здійснення управлінських дій. Прямі методи, на думку вченого,

характеризуються одностороннім характером державно-владного впливу
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суб’єкта управління на об’єкти (громадян, юридичних осіб, державних та

муніципальних службовців). Тож Ю. М. Старілов також підкреслює владний,

директивний характер прямих (адміністративних) методів. Аналізуючи правову

природу методів регулюючого (непрямого) управління (або економічних

методів), вчений звертає увагу на те, що шляхом їх застосування керуючий

суб’єкт створює сприятливі умови для досягнення цілей та завдань управління

шляхом впливу на індивідуальні інтереси керованих суб’єктів [457, с. 503-505].

Р. О. Кукурудз та Т. Ю. Кукурудз виділяють окремо адміністративні й

економічні методи, а також методи прямого та непрямого впливу, однак, не

розкривають співвідношення цих груп методів (відповідно, адміністративних та

прямих, опосередкованих та економічних). Прямий вплив учені визначають як

безпосередній вплив суб’єкта управління на об’єкт через наказ, що виражає

волю відповідного суб’єкта управління, а непрямий – як створення

заінтересованості в об’єктів управління, вплив через функції, інтереси,

стимулювання, надання можливості вибору варіанту поведінки.

Адміністративні методи дослідники визначають як вплив на об’єкт управління

шляхом встановлення їх прав, обов’язків через систему наказів, що спираються

на систему підпорядкування, владні повноваження, та виокремлюють такі

основні групи адміністративних методів як регламентаційні, розпорядчі та

нормативні. Економічні методи науковці розглядають як створення

економічних умов, стимулів, що викликають зацікавленість у роботі.

Зауважимо, що серед методів державного управління Р. О. Кукурудз та

Т. Ю. Кукурудз розглядають також і регулювання, керівництво та управління,

при цьому вбачаючи регулювання як визначення загальної політики й

принципів її реалізації через різні напрями державного фінансування, пільги

тощо [14, с. 124–126].

Цікавий підхід до методів адміністративно-правового впливу

запропонував Д. В. Осінцев. Передусім, слід звернути увагу, що під

адміністративно-правовим впливом вчений розуміє систему прийомів

юридичного впливу, заснованих на обов’язковому інституційному



35

правозабезпеченні публічних інтересів необмеженого кола суб’єктів, що

характеризується імперативністю регламентації соціальної діяльності індивідів,

є опосередкованим функціональною та юридичною нерівністю суб’єктів та

застосовується з метою забезпечення публічного порядку [295, с. 30], а під

методом адміністративно-правового впливу – визначену нормами

адміністративного права систему впливу виконавчої влади (державної

адміністрації) на соціальне середовище за допомогою дозволів, заборон,

позитивних обов’язків, що транслюються ними в межах встановлених методик

юридичних засобів (приписів та дій щодо виконання повноважень, які

містяться у них), з метою реалізації публічних функцій [295, с. 47]. Д. В.

Осінцев виділяє такі групи методів адміністративно-правового впливу як

методи розробки стратегії адміністративної діяльності (методи формування

адміністративної політики та правотворча діяльність державної адміністрації),

адміністративно-правові методи опосередкованого регулюючого впливу

(методи посвідчення публічно значущих юридичних фактів, методи

посвідчення законності реалізації прав та обов’язків, заохочення у діяльності

виконавчої влади), методи адміністративно-правової регламентації публічної

активності (метод адміністративного правовизнання, метод дозвільного впливу,

метод адміністративного сприяння), методи адміністративно-правового

примусу. При цьому в межах особливих методів дозвільного впливу автор

особливу увагу приділяє сферам, у яких традиційно існують монополії, до яких,

зокрема, відноситься і сфера енергетики. Аналізуючи методи дозвільного

впливу у цих сферах, Д. В. Осінцев справедливо зазначає, що не дивлячись на

лібералізацію та роздержавлення економічної діяльності, держава залишається

активним учасником економічних відносин [295, с. 142]. Її вплив здійснюється

«через державне регулювання, яке означає не лише встановлення нормативної

бази ринкової економіки («правил гри») та застосування непрямих,

економічних методів управління стосовно підприємств усіх форм власності

(включаючи державні), а й здійснення державного підприємництва» [295, с.

143].



36

Є. Б. Кубко звертає увагу на те, 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 [13, с. 66]. Серед сфер, у яких державне регулювання займає більшу

частку, порівняно з державним управлінням, Є. Б. Кубко абсолютно логічно

відносить сферу економіки.

Слід відмітити, що термін «державне регулювання» застосовується

найчастіше саме при висвітленні ролі держави в сфері економіки. І у цьому

аспекті вчені поширюють концепцію прямих та непрямих методів державного

управління також на методи державного регулювання. Зокрема, В.

Добровольська звертає увагу на існування двох груп методів державного

регулювання: адміністративних (прямих) та економічних (непрямих).

Розмежування цих груп методів вчена бачить у тому, що при застосуванні

адміністративного впливу держави результат досягається шляхом прямого

наказу компетентного державного органу, тоді як при застосуванні

економічного впливу – через економічний інтерес виконавця [157, с. 49].

На підставі аналізу співвідношення понять державного управління та

державного регулювання у сфері економіки Є. Б. Кубко робить цілком

обґрунтований висновок про умовність деяких понять, що використовуються в

нормотворчій діяльності, яскравим прикладом чого є термін «дерегулювання».

Заслуговує на підтримку висновок вченого про те, що дерегулювання слід

розглядати не як зменшення регулюючого впливу держави, а як спрощення

процесів взаємодії державних органів із суб’єктами підприємництва з метою

підвищення ефективності управління та ліквідації бюрократичних нашарувань

у відносинах між державою та суб’єктами підприємництва [13, с. 66].

Зауважимо, що аналогічної позиції щодо терміна «дерегулювання»

дотримується і Дж. Маджоне – італійський вчений, представник науки

державної політики, що є одним із фахівців, які досліджують проблематику

державного регулювання з політичного погляду. У своїх наукових працях

вчений досліджує, зокрема, передумови становлення державного регулювання,
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суттєві ознаки регуляторного урядування, а також проблеми його

інституційного забезпечення. Аналізуючи нову модель управління економікою,

що з’явилася у країнах Європи наприкінці 1970-х рр., що характеризувалася

приватизацією, лібералізацією, реформою добробуту, а також дерегулюванням,

вчений звертає увагу на необґрунтованість тлумачення терміна

«дерегулювання» як відмови від державного впливу в сфері економіки загалом.

Обґрунтовуючи свою позицію, Дж. Маджоне наводить той факт, що в цей

період, навпаки, відмічається вражаюче зростання регуляторної політики і на

національному, і на європейському рівнях. Вчений звертає увагу, що в цьому

процесі немає ніякого парадоксу, оскільки відбувається заміна традиційних

методів впливу держави в сфері економіки, які було зруйновано під пресингом

впливових технологічних, економічних та ідеологічних чинників, новими

методами, які були більш ефективними для вирішення проблем, існуючих в

економіці. Те, що відбувалося на практиці, на думку науковця, у жодному

випадку не було відміною всього державного регулювання – поверненням до

ситуації необмеженої свободи підприємництва, яка фактично ніколи не

існувала в Європі – скоріше, поєднанням дерегулювання та ререгулювання,

можливо, на іншому рівні урядування [653].

На тенденцію підвищення ролі державного регулювання економіки та

пов’язаного з цим посилення публічних засад у правовому регулюванні

господарської діяльності звертає увагу В. К. Мамутов [261, с. 83]. Вчений

зазначає, що на стику ХХ та ХХІ ст. названа тенденція отримала новий імпульс,

що призвело, зокрема, до підвищення ролі наднаціонального регулювання

економічних відносин (Європейський Союз, ОПЕК, СОТ тощо), посилення

публічно-правових засад у новому законодавстві з економічних питань ряду

країн [261, с. 83]. Просування України до Європейського співтовариства,

необхідність гармонізації українського законодавства із законодавством ЄС

ставить питання про шляхи розвитку законодавства у сфері господарювання,

зокрема, підприємництва, та застосування відповідного впливу держави на нові

економічні відносини, що виникають [38, с. 78]. Необхідність державного
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регулювання та управління економікою в цілому та її окремими сферами

зумовлена систематичним економічними, соціальними, технічними і

екологічними змінами у розвитку як суспільства, так і світової економіки, які

потребують швидкої реакції [38, с. 79].

Дж. Маджоне справедливо зазначає, що дерегуляторний процес

фактично більше стосується регуляторної реформи, ніж дерегулювання. Як

приклад, він наводить так званий «великий удар» у Лондоні, за якого замість

того, щоб звільнити установи міста від державного контролю, реформи

М. Тетчер замінили один вид контролю на інший, нерідко більш широкий

регуляторний режим. Очікувалося, що новий режим змусить установи міста

змінити поведінку з метою недопущення зниження конкурентної позиції

Британських фінансових ринків у світлі глобальних тенденцій. Замість відступу

держави у Західній Європі ми часто бачили скоріше більш інтервентську

державу, оновлені регуляторні правила як спосіб поширення на широке коло

регуляторних питань. На практиці, ідея, що держава повинна робити менше,

була впроваджена державою, яка робила більше шляхом інтервенцій у більш

довготривалих регуляторних режимах [695].

Зауважимо, що Дж. Маджоне ілюструє ререгулювання у сфері

економіки на прикладі мережевих галузей, зокрема, енергетики. Так, вчений

зазначає, що приватизація компаній, що надають комунальні послуги, типово

супроводжувалася регулюванням цін, тоді як новоприватизовані фірми

втрачали свій існуючий імунітет від національного та європейського

конкурентного законодавства. Фактично влада уповноважених операторів (та

колишніх монополістів) відганяти потенційних конкурентів є настільки

сильною в таких галузях, що уряди повинні втручатися з метою її обмеження. У

цьому та у інших випадках конкуренти завдячують своїм існуванням

регуляторним обмеженням, які накладаються на їх більших конкурентів [694].

Вчений також звертає увагу, що державна власність історично була основною

формою економічного регулювання в Європі. Хоча підприємство, що

знаходилося у державній власності, з’явилося, як мінімум, у сімнадцятому
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столітті, їх широке використання почалося лише у дев’ятнадцятому столітті з

розвитком підприємств, що надають комунальні послуги – газ, електроенергію,

воду, залізничний транспорт, телеграф та пізніше – телефон. Ці галузі, або

частина з них, є природними монополіями, виробляють необхідні товари, та

завжди були стратегічно важливими. Отже, було припущено, що державна

власність надасть державі владу запровадити планову структуру економіки та

одночасно захистити публічний інтерес від впливових приватних інтересів.

Однак, як продемонстрував досвід, державна власність та державний контроль

не можуть розглядатися як одна і та ж річ. Фактично, проблема запровадження

ефективного державного контролю над великими націоналізованими

компаніями виявилася настільки непоступливою, що головна мета, для якої

вони були нібито утворені – регулювання економіки у публічних інтересах –

була майже забута (Majone, 1996: 11-15) [694].

Саме Дж. Маджоне вперше запропонував термін «регуляторна держава»

у статті «Зростання регуляторної держави», опублікованій 1994 р. в журналі

«West European Politics» [693]. Не так давно цей термін розглядався як

неологізм американського походження, сумнівної важливості у європейському

контексті. Такий скептицизм є зрозумілим, оскільки законодавче регулювання

відіграє незначну роль у політичній економіці кейнсіанської держави

добробуту. Вважалося, що державна власність у ключових галузях, особливо в

сфері комунальних послуг, може більш ніж достатньо здійснювати економічне

регулювання; тоді як політична важливість соціального регулювання, зокрема,

довкілля та захисту споживачів, була мінімальною порівняно з традиційною

соціальною політикою [696]. Зауважимо, що державне регулювання вчений

розглядає як тип (модель) здійснення політики [696]. На сьогодні терміном

«регуляторна держава» послуговуються при висвітленні правових, політичних,

економічних аспектів державного регулювання у певних сферах економіки та

використовують у словосполученнях, які містять вказівку на регульовану

галузь, наприклад, «регуляторна держава у сфері енергетики», «регуляторна

державна у галузі охорони здоров’я» [657] тощо.
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Аналізуючи історичні передумови виникнення регуляторної держави,

Дж. Маджоне звертає увагу на те, що починаючи з кінця 1970-х рр., європейські

уряди були змушені змінити свої традиційні моделі урядування у відповідь на

такі тенденції, як збільшення міжнародної конкуренції та поглиблення

економічної та монетарної інтеграції в межах Європейського Союзу.

Стратегічна адаптація до нових реалій мала наслідком зниження ролі

позитивної держави, тобто, держави, що втручається, та, відповідно,

збільшення ролі регуляторної держави: нормотворчість замість оподаткування

та витрачання [694].

Вчені-економісти виділяють, зокрема, такі функції державного

регулювання економіки:

1. Цільова – полягає у визначенні цілей, пріоритетів (лат. prior –

перший, перевага) і основних напрямів розвитку національної

економіки.

2. Стимулююча – передбачає формування регуляторів, здатних

ефективно впливати на діяльність господарюючих суб’єктів (їх

інтереси) і стимулювати економічні процеси у бажаному для

суспільства напрямі.

3. Нормативна (регламентуюча) – держава за допомогою законів,

законодавчих актів та нормативів встановлює певні правила

діяльності для суб’єктів економіки, визначає правовий простір.

4. Коригуюча – зводиться до коригування (лат. correctio – виправляти)

розподілу ресурсів в економіці з метою розвитку прогресивних

процесів, усунення негативних екстерналій і забезпечення

нормальних соціально-економічних умов життя суспільства.

5. Соціальна – передбачає регулювання державою соціально-

економічних відносин (наприклад, між підприємцями і робітниками),

перерозподіл доходів, забезпечення соціального захисту та

соціальних гарантій, збереження навколишнього середовища тощо.
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6. Безпосереднє управління неринковим сектором економіки – це

регулювання державного сектора економіки, створення суспільних

товарів і благ.

7. Контролююча – означає державний нагляд і контроль за виконанням і

дотриманням законів, нормативних актів, економічних, екологічних

та соціальних стандартів тощо [154, с. 24].

До основних економічних функцій держави вчені відносять, зокрема,

такі:

1) розробка та затвердження правових засад економіки, що

дозволяє визначити правила взаємодії суб’єктів ринку;

2) визначення цілей та пріоритетів макроекономічного розвитку,

який полягає в тому, що держава формує стратегічні цілі розвитку економіки,

визначає необхідні ресурси, їх ефективність, соціальні, економічні та

світогосподарські наслідки цих дій;

3) реалізація соціальних цінностей, що проявляється у контролі

державою виконання постанов про мінімальну заробітну плату, виконання

законів про рівне право на працю та соціальне забезпечення, громадські роботи,

встановлення мінімуму та максимуму цін;

4) регулювання економічної діяльності, спрямоване на

вирівнювання сукупного попиту та сукупної пропозиції. З цією метою

використовуються бюджетно-податкові та грошово-кредитні важелі;

5) захист конкуренції як основного регулюючого механізму в

ринковій економіці, для чого держава розробляє антимонопольне

законодавство та контролює його реалізацію;

6) перерозподіл доходів, спрямований на усунення надмірних

відмінностей у рівні доходів, властивих ринковій системі. З цією метою

держава розробляє фінансові програми допомоги, виплачуючи допомогу,

розподіляючи доходи через податкову систему, регулюючи ринкові ціни;
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7) фінансування суспільних благ та послуг, що є неподільними, –

благоустрій населених пунктів, будівництво доріг, музеїв, бібліотек,

національна оборона тощо;

8) регулювання зовнішньоторговельних відносин та валютного

ринку, для чого здійснюється регулювання платіжного балансу шляхом впливу

на зовнішню торгівлю та вивезення капіталу;

9) стабілізація економіки – важлива функція держави, що

забезпечує повну зайнятість та стабільний рівень цін. Реалізується шляхом

проведення відповідної фіскальної та кредитно-грошової політики, спрямованої

на боротьбу з інфляцією та безробіттям [280].

Дж. Маджоне звертає увагу на те, що сучасні політико-економічні теорії

держави виділяють три основних типи державного втручання в економіку:

перерозподіл прибутку, макроекономічна стабілізація, регулювання ринку.

Перерозподіл включає всі переміщення ресурсів від однієї групи

індивідів, регіонів або країн до іншої групи, а також забезпечення «суспільно

корисних товарів» – таких товарів, як базова освіта, соціальне страхування або

ті чи інші форми охорони здоров’я, які уряд змушує громадян споживати.

Макроекономічна стабілізація спрямована на досягнення та утримання

належних рівнів економічного зростання та зайнятості. Її основними

інструментами є фіскальна та монетарна політики, а також ринок праці та

промислова політика. Насамкінець, регуляторна політика спрямована на

корегування різних типів «неспроможності ринку»: монополістична влада,

негативні зовнішні ефекти, неповна інформація, неналежне забезпечення

суспільних товарів [694].

При цьому, як справедливо зазначає вчений, усі сучасні країни беруть

учать у розподілі прибутку, макроекономічному менеджменті та в регулюванні

ринку, однак важливість цих функцій відрізняється у різних країнах та в різні

історичні періоди. Так, наприкінці періоду реконструкції національних

економік, зруйнованих Другою світовою війною, перерозподіл та дискреційний

макроекономічний менеджмент були основними пріоритетами політики урядів
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переважної більшості країн Західної Європи. Ринку залишили роль

забезпечення ресурсами для оплати винагороди уряду. Будь-якого доказу

неспроможності ринку було достатньо для втручання держави, нерідко у

нав’язливій формі акумулювання централізованого капіталу та націоналізації

ключових секторів економіки. Безумовно, централізація та необмежений вибір

політики стали розглядатися як обов’язкові умови ефективного урядування.

Важливість, що надавалася політиці перерозподілу та дискреційного

управління сукупним попитом, виявлялася у термінах «держава добробуту»,

«кейнсіанська держава», або навіть «кейнсіанська держава добробуту», які

стали популярними у цей період [694]. Взагалі кейнсіанство виникло у 30-х

роках ХХ ст. Його засновником був англійський економіст Дж. Кейнс. Він

стверджував, що досягти рівноваги в економічній системі неможливо через

механізм вільної конкуренції. Він обґрунтував необхідність активного

втручання держави в розвиток соціально-економічних процесів, оперуючи

такими глобальними категоріями, як національний дохід, сукупні інвестиції,

споживання, зайнятість, нагромадження. Розширення функцій держави

необхідні для боротьби із кризами, безробіттям та іншими наслідками вільної

ринкової економіки [490, с. 11].

Проте соціально-демократичний консенсус щодо виграшної ролі

позитивної держави – як плановика, прямого виробника товарів та послуг, та

роботодавця останньої інстанції – почала руйнуватися у 1970-х рр. Поєднання

зростаючого безробіття та підвищення індексів інфляції не можна було

пояснити в межах кейнсіанської моделі, тоді як дискреційні державні витрати

та інтенсивна політика добробуту все більше розглядалися як складові

проблеми низьких економічних показників. Поразка соціального експерименту

Президента Міттерана у 1981–1982 рр. ще більше підсилила позицію, що

перерозподільний кейнсіанізм є більше неможливим у країнах, які (як Франція)

щільно інтегровані у європейську та світову економіку [694].

Саме глобалізацію та безпосередньо, економічну та монетарну

інтеграцію в межах Європейського Союзу (далі – ЄС) Дж. Маджоне розглядає
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як ключові передумови руйнування позитивної держави та перехід до

урядування нового типу – регулювання в усіх європейських країнах,

включаючи колишні країни з централізованою плановою економікою.

Як справедливо зазначає вчений, з початку 1980-х рр. дерегулювання,

лібералізація та приватизація стали домінуючою політичною тенденцією у

Західній Європі. Ці концепції презентувалися як спільні рішення для цілої

низки проблем публічної політики як лівими, так і правими урядами.

Нещодавно ця політична мода поширилася на країни колишнього Радянського

блоку у Східній Європі. Цей домінуючий наразі тренд виник як контраст

тривалому періоду післявоєнної історії, що характеризувався появою «великого

Уряду» у Західній Європі та, на перший погляд, невідворотним поширенням

державного регулювання. Як реакція на передбачувану неспроможність цього

підходу часто з-за меж існуючого політичного середовища виникали нові ідеї,

які поступово охопили середній рівень політики. Отже, поверховий аналіз може

продемонструвати, що доба «великого Уряду» скінчилася та була замінена

новим режимом лібералізованих та нерегульованих ринків, слідуючи за

європейським «вогнищем» державного контролю [695]. Другим політичним

трендом для держав стала спроба стримати, а потім скоротити державні

витрати. «Скидання державних грошей» на проблеми виглядає як мода 1960-х

та більше не є прийнятним варіантом. Держави вагалися використовувати цей

інструмент як загальне вирішення проблем державної політики та, відповідно,

відмовляли собі у традиційному регулюванні суспільства. Парадоксально, це

зробило регулювання більш привабливим інструментом політики, оскільки

воно переводить кошти до приватних суб’єктів. Щодо ЄС, то Європейська

Комісія (далі – ЄК) ніколи не мала доступу до великих бюджетів (крім Фонду

загальної агропромислової політики та Структурного Фонду) та, відповідно, як

продемонструвало дослідження професора Дж. Маджоне, зробила регулювання

як основний ресурс у процесі Європейської інтеграції. Третім політичним

трендом, на який звертає увагу Дж. Маджоне, є те, що установи для «поставки»

регулювання змінилися. Найбільша увага наразі приділяється ролі різних типів
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агентств в організації регулювання та здійсненню за ним контролю. У

поєднанні з «європеїзацією» регулювання цей тренд знизив прямий контроль,

який національні уряди можуть здійснювати за регуляторним процесом [695].

Особливістю зазначених органів є те, що вони утворюються за експертним

принципом, є незалежними від політичного впливу, уряд, галузеве міністерство

не можуть втручатися у їх регуляторну діяльність.

Зауважимо, що у зарубіжних країнах, зокрема, державах – членах ЄС по

відношенню до особливого регуляторного впливу держави у певних

(регульованих) сферах економіки, який здійснюється спеціально

уповноваженими незалежними органами, все частіше використовується термін

«економічне галузеве регулювання» [584; 615].

До регульованих сфер традиційно відносять сфери фінансових ринків,

енергетики, комунальних послуг, транспорту (передусім, залізничного), зв’язку

та ін. Серед поширених ознак регульованих галузей слід відмітити їх

стратегічне значення для реалізації та захисту прав людини, забезпечення

національної безпеки та захисту національних інтересів, охорони

навколишнього природного середовища. Регульовані галузі нерідко

характеризуються наявністю природних монополій, державне регулювання

діяльності яких є необхідною умовою збалансування публічних та приватних

інтересів у галузі. Енергетика належить до традиційних регульованих галузей,

враховуючи що:

1) енергетика є стратегічною галуззю економіки будь-якої держави.

Стале, надійне, безпечне та доступне енергопостачання є необхідним для

функціонування інших галузей економіки, ефективної діяльності держави та

нормального існування суспільства;

2) доступ до сучасних енергетичних послуг є обов’язковою умовою

успішної участі людини в соціальному та економічному житті, належної

реалізації нею своїх прав та свобод;

3) енергетична безпека держави є одним із основних напрямів

національної безпеки держави;
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4) функціонування енергетичної галузі нерозривно пов’язане з ризиком

для навколишнього природного середовища;

5) енергетика є однією із сфер існування природних монополій.

Дж. Васконселос, досліджуючи питання державного регулювання в

енергетиці, зазначає, що державне регулювання в окресленій галузі є технічною

діяльністю. Поряд з цим, його обсяг та цілі залежать від політичних та

інституційних засад діяльності регуляторів, зокрема, від «політики

регулювання». При цьому, на думку вченого, регулювання енергетики – це не

просто послідовність непов’язаних технічних рішень; для того, щоб

регулювання енергетики було передбачуваним та успішним, необхідно мати

чітку стратегію, зокрема, чітку «політику регулювання». Будь-яка «політика

регулювання» відображає спосіб, у який регулятори застосовують свої знання

та досвід, беручи до уваги не лише загальну «політику регулювання», а і

політику відповідної спеціальної галузі – наприклад, енергетичну. У зв’язку з

цим, функціонування енергетичних регуляторів залежить не лише від якості їх

«спеціальних знань», а і від їх здатності легко та своєчасно тлумачити державну

політику, перетворюючи її у прийнятну та прозору «політику регулювання»

[772].

Про зростання ролі технічного регулювання при переході до

інноваційної економіки писав В. В. Лаптєв, зазначаючи, що технічне

регулювання здійснюється у правових формах, коли технічні норми, що

юридично закріплюються, стають нормами техніко-юридичними [247, с. 307].

На важливість технічних аспектів в регулюванні в сфері енергетики

звертає увагу П. Г. Лахно, підкреслюючи, що «в енергетичному законодавстві

ми повинні виходити з абсолютно очевидного факту: визнання пріоритету

природних законів перед соціальними. У цьому плані регулювання відносин в

сфері енергетики можна порівняти з регулюванням відносин в сфері

телекомунікацій, використання можливостей Інтернету у сфері бізнесу,

електронної комерції, де також велике значення мають технічні та технологічні

умови» [247, с. 307]. Звертаємо увагу, що серед принципів енергетичного права
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П. Г. Лахно виділяє централізоване прийняття рішень з основних питань

державного регулювання відносин в сфері енергетики, передбачуваність

державної політики в сфері енергетики [247, с. 317].

Враховуючи наведені вище наукові підходи, вважаємо за можливе

розмежувати державне управління та державне регулювання за такими

критеріями, як сфера застосування, вид економічної системи, мета, суб’єкти,

об’єкти, співвідношення прямих (адміністративних) та опосередкованих

методів державного впливу. По-перше, державне управління здійснюється у

багатьох сферах – адміністративно-політичній, соціальній, культурній тощо,

тоді як державне регулювання є найбільш характерним для сфери економіки.

По-друге, державне управління превалює за умов командної/планової

економіки та, відповідно, є інструментом позитивної держави, тоді як державне

регулювання характерне для ринкової економіки, а отже, є інструментом

регуляторної держави. По-третє, мета державного управління полягає у

задоволенні передусім публічних інтересів, тоді як метою державного

регулювання є збалансування публічних та приватних інтересів. По-четверте,

суб’єктами державного управління є, головним чином, органи виконавчої

влади, передусім уряд, тоді як суб’єктами державного регулювання є державні

органи з особливим статусом, утворені за експертним принципом, незалежні у

здійсненні своєї діяльності від уряду, інших державних органів та регульованих

галузей. По-п’яте, об’єктом державного управління виступають безпосередньо

індивідуальні та колективні суб’єкти (фізичні особи, їх об’єднання, суб’єкти

господарювання тощо), тоді як об’єктом державного регулювання є

середовище, у якому функціонують зазначені суб’єкти, з метою створення умов

для досягнення оптимального балансу публічних та приватних інтересів. По-

шосте, державне управління здійснюється передусім шляхом застосування

прямих (адміністративних) методів, тоді як при державному регулюванні

пріоритет віддається методам опосередкованого впливу.

Підсумовуючи викладене вище, пропонуємо визначити державне

регулювання у певних сферах економіки як комплекс правових, економічних та
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технічних засобів, спрямованих на збалансування публічних та приватних

інтересів у відповідних сферах економіки, створення умов для розвитку

конкуренції, забезпечення недискримінаційного доступу до товарів та послуг

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у відповідних сферах

економіки, а також захисту прав споживачів. Державне регулювання у певних

сферах економіки характеризується як спільними ознаками, так і специфічними

рисами, зумовленими специфікою відповідної регульованої галузі. Серед

спільних ознак державного регулювання певних сфер економіки можна

виділити мету (збалансування публічних та приватних інтересів), предмет

(регулювання діяльності суб’єктів господарювання), методи (регулювання

цін/тарифів на товари/послуги суб’єктів господарювання, ліцензування

діяльності суб’єктів господарювання та здійснення контролю за дотриманням

умов ліцензій, розгляд спорів, примусові методи, спрямовані на забезпечення

дотримання законодавства) державного регулювання, особливе інституційне

забезпечення (утворення спеціальних органів державного регулювання).

Відповідно, державне регулювання у сфері енергетики – це комплекс

правових, економічних та технічних засобів, спрямований на забезпечення

енергетичної безпеки, збалансування публічних та приватних інтересів у сфері

енергетики, створення умов для розвитку конкуренції, забезпечення

недискримінаційного доступу до товарів та послуг суб’єктів господарювання

галузі енергетики, захист прав споживачів товарів/послуг у сфері енергетики.
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1.2. Незалежний регуляторний орган як суб’єкт державного

регулювання у сфері енергетики: поняття та особливості

Зміни державного впливу в сфері економіки в цілому та у сфері

енергетики зокрема, а саме перехід від державного управління до державного

регулювання потребували перегляду інституційного забезпечення. Аналіз

історичних аспектів становлення державного регулювання в окремих сферах

економіки у країнах світу свідчить про те, що нові тенденції призвели до

переходу від прямого до непрямого (або довірчого) уряду та формування

моделі незалежних регуляторних органів.

Якщо до характерних інституцій позитивної держави фахівці відносять

парламент, міністерства, націоналізовані фірми, служби соціального

обслуговування, то інституціями, притаманними регуляторній державі, є

парламентські комітети, незалежні регуляторні агентства та комісії, а також

судові органи [694]. У різних країнах незалежні регуляторні органи мають різні

родові (зокрема, незалежні агентства – у США, незалежні регуляторні органи –

у країнах ЄС) та офіційні назви (наприклад, Федеральне мережеве агентство – у

ФРН, Енергетична регуляторна комісія – у Франції) [65, с. 137–139]. Як

зазначають Є. Девятніковайте та А. Бакавечкас, західні дослідники

використовують багато термінів для позначення цього типу інституцій, а саме

QUANGO (квазі-автономна неурядова організація), NDPB (позавідомчий

державний орган), EGO (екстра-урядова організація), NGO (неурядова

організація), QAO (квазі-автономні організації), SAO (напівавтономна

організація). Однак найбільш поширеним терміном є IRA (незалежне

регуляторне агентство) [619]. У зв’язку з тим, що саме агентство стало

найпоширенішою організаційно-правовою формою зазначених органів у

країнах світу, зокрема, державах Європи, процес їх поширення отримав назву

агентифікації, або тренду агентифікації.
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Першим незалежним регуляторним органом вважається Міжштатна

комерційна комісія (Interstate Commerce Cоmmission), утворена у Сполучених

Штатах Америки у 1887 р. з метою недопущення дискримінаційного

ціноутворення та інших способів недобросовісної конкуренції серед

залізничних компаній. З часом такі незалежні регулятори починають

утворюватися і в інших сферах природних монополій (енергетики, зв’язку

тощо).

До самого кінця 20-го століття незалежні регуляторні органи були

рідкістю у Європі. Хоча органи загальної конкуренції почали функціонувати у

Великій Британії та Німеччині після Другої світової війни, більшість

незалежних регуляторних органів держав Європи було утворено у 1980-х та

1990-х рр., зокрема, для регулювання сфер комунальних послуг. Незалежні

регуляторні агентства (далі – НРА) були наділені важливими повноваженнями

– наприклад, надавати дозвіл або відмовляти у здійсненні поглинань,

протидіяти нечесній конкурентній практиці, видавати ліцензії та забезпечувати

дотримання їх умов [746].

Таким чином, якщо у Сполучених Штатах Америки незалежні

регуляторні органи (агентства) існують вже понад століття та відіграють

важливу роль у державному регулюванні в різних сферах, зокрема, і у сфері

енергетики, для держав Європи зазначені інституції є відносно новими. У

Європі незалежні регулятори були важливими у таких різноманітних галузях,

як медіа, конкуренція, захист громадянських прав тощо, у той же час вони були

менш домінуючими у мережевих галузях, так як у цих секторах переважала

державна власність. Проте в останні два десятиріччя початок лібералізації

європейських мережевих галузей призвів до виникнення великої кількості

незалежних регуляторних агентств, в першу чергу, у Великобританії, а потім і в

інших європейських країнах [678]. Зазначені процеси в сфері енергетики

набули прискорення з прийняттям перших директив про спільні правила для

внутрішніх ринків електроенергії та природного газу. Зазначеними

обставинами пояснюється той факт, що доктрина державного регулювання у
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певних сферах економіки, та, зокрема, у сфері енергетики у державах Європи

перебуває у процесі формування. Європейські науковці, зокрема, представники

юридичних, економічних, політичних наук, звертаються до доробків

американських колег. У цьому контексті зауважимо, що американське

адміністративне право охоплює вивчення регуляторного права та

регуляторного процесу [695]. Проте, перенесення американської моделі у

європейське середовище без попередніх модифікацій є неможливим з огляду на

правові системи, форми правління, системи публічної адміністрації, культурні

особливості тощо.

К. С. Йохансен зауважує, що незалежні регулятори відрізняються від

інших регуляторних органів за їхніми завданнями, за основою їх легітимності,

способом, у який вони звітують перед громадськістю, а також за способом

організації їхніх відносин з регульованою галуззю та урядом [678].

На наш погляд, місце у системі незалежних регуляторних органів,

характер їхніх зв’язків з іншими державними органами тощо обумовлюються

метою їх утворення та основними функціями.

Головною метою утворення незалежних регуляторних органів фахівці

визначають корегування неспроможності ринку для того, щоб підвищити

ефективність ринкових операцій, наголошуючи при цьому, що регуляторні

механізми не повинні використовуватись для цілей перерозподілу ресурсів від

однієї соціальної групи до іншої [694].

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.

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. До
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основних інструментів державного регулювання сфер природних монополій

науковці відносять, зокрема, нормативно-правове регулювання відносин у

регульованих галузях, ліцензування діяльності суб’єктів господарювання (мета

– забезпечення надійності та якості послуг, безпека функціонування складних

інфраструктурних об’єктів); тарифоутворення (передбачає формування

обов’язкових для використання методик формування тарифів або затвердження

тарифів для суб’єктів господарювання – природних монополій; при цьому

тарифи мають покривати економічно обґрунтовані витрати на експлуатацію

систем життєзабезпечення та їх своєчасну модернізацію, стимулювати ресурсо-

та енергозбереження); забезпечення недискримінаційного доступу до

товарів/послуг, що виробляються/надаються суб’єктами природних монополій

та суб’єктами, які здійснюють діяльність на суміжних ринках; контроль за

діяльністю суб’єктів ринку – природних монополій [169]. Для належного

здійснення своїх регуляторних повноважень такі органи повинні бути

самостійними та незалежними у прийнятті рішень, пов’язаних з державним

регулюванням діяльності суб’єктів господарювання у регульованих сферах

економіки, від інших органів державної влади (передусім, від галузевих

міністерств та уряду), органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а

також суб’єктів господарювання, діяльність яких регулюється [65, с. 137].

Особливістю незалежних регуляторних органів, що здійснюють

державне регулювання у певних сферах економіки, є те, що вони поєднують так

звані квазі-законодавчі (нормативно-правове регулювання відповідної галузі),

квазі-виконавчі (зокрема, ліцензування суб’єктів господарювання, здійснення

контролю за дотриманням законодавства у регульованій сфері, застосування

заходів відповідальності), квазі-судові (вирішення спорів між суб’єктами

господарювання) функції.

Серед переваг незалежних регуляторних органів, порівняно з

інституціями позитивної держави, науковці виділяють, зокрема, експертні

знання, незалежність у здійсненні регуляторних повноважень, безперервність

діяльності, незалежність (мінімальна залежність) від політичних змін у державі,
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гнучкість з огляду на поєднання правотворчої та правозастосовної діяльності.

Як зазначають науковці, в ідеалі, незалежні регуляторні органи не надають

послуги та не виконують звичайні адміністративні завдання, а також не беруть

участь у формуванні політики. Натомість їм надані повноваження

встановлювати правила щодо, наприклад, формування тарифів на доступ до

мереж, з метою досягнення цілей, визначених у законодавстві [683].

Дж. Маджоне, розглядаючи відмінності між інституційним

забезпеченням позитивної та регуляторної держави, зазначає, що характерними

інституціями позитивної держави є уніфікована державна служба, великі

націоналізовані підприємства та розгалужена бюрократія соціального

забезпечення. Адміністративні потреби нормотворчості (в умовах регуляторної

держави) проте є відмінними. Такі потреби найкраще задовольняються

гнучкими, високоспеціалізованими організаціями, наділеними обґрунтованою

автономією у прийнятті рішень: незалежними регуляторними агентствами.

Таким чином, відмінність між агентською моделлю та традиційною

бюрократичною моделлю полягає у поєднанні експертних знань та

незалежності, а також спеціалізації у об’єктивно визначеній вузькій сфері

політичних питань [694]. З приводу експертних знань як однієї з основних

причин делегування повноважень незалежним агентствам Дж. Маджоне звертає

увагу, що регулювання переважно залежить від наукових, інжинірингових та

економічних знань, експертні знання завжди були важливим джерелом

легітимізації регуляторних агентств. І прихильники, і опоненти певних

регуляторних заходів завжди висловлювали свої аргументи мовою

«регуляторної науки», а не більш традиційною мовою інтересу або класу

політики. Парадоксально, але сам факт того, що наукове підґрунтя часто є

неоднозначним та дискусійним, сприяє зростанню ролі експертів на кожній

стадії регуляторного процесу [694].

Зауважимо, що саме незалежність регуляторних органів від інших

державних органів та регульованих галузей у процесі здійснення регуляторних
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повноважень відмічається науковцями як особлива ознака цього типу органів та

невід’ємна умова їх ефективності.

А. Ларсен, Л. Х. Педерсен, Е. М. Соренсен та О. Д. Олсен розглядають

три складові регуляторної незалежності:

 Незалежні відносини з урядом, що також включає ознаки

організаційної автономії, такі як закріплене фінансування та виключення з

обмежуючих правил оплати праці цивільної служби.

 Незалежні відносини із зацікавленими особами.

 Незалежність у прийнятті рішень [683].

Щодо незалежності регулятора від уряду зазначені автори наголошують

на важливості стабільного джерела фінансування, наприклад, за рахунок

платежів, покладених на регульовані галузі, та повноважень контролювати

призначення, заохочення, розпуск та політику оплати праці щодо персоналу

регуляторного органу [683].

Дж. Маджоне відмічає, що регуляторні органи є незалежними у тому

сенсі, що вони здійснюють свою діяльність за межами ієрархічного контролю

органів центрального уряду [694].

Як справедливо зазначає М. Квінтін, ступінь незалежності регуляторних

органів відрізняється в різних галузях та країнах. Ці відмінності, безумовно,

відображають конституційні, правові та політичні відмінності між країнами,

однак, вони також відображають всезагальну турботу політичного класу,

пов’язану із цією новою територією формування політичних рішень. Наскільки

незалежними мають бути ці інституції? Як далеко уряди можуть зайти у

делегуванні сфер політики незалежним агентствам? Чи існує межа, за якою цей

тренд агентифікації почне руйнувати легітимність самого уряду як органу, що

здійснює реалізацію політики? [726]

На підставі аналізу наукових підходів до розуміння незалежності

державних органів, що здійснюють державне регулювання у певних сферах

економіки, вважаємо за доцільне виокремити такі складові незалежності:

інституційна незалежність, яка полягає в організаційній незалежності органу,
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що здійснює державне регулювання у певних сферах економіки, від інших

державних органів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а

також суб’єктів господарювання регульованої сфери та функціональна

незалежність, яка означає незалежність органу, що здійснює державне

регулювання у певних сферах економіки, у процесі здійснення ним

регуляторних повноважень.

Організаційна незалежність від інших державних органів може

забезпечуватися, зокрема:

 закріпленням у законах (передусім, в Основному законі) порядку

утворення, реорганізації та ліквідації таких органів;

 відокремленням незалежних регуляторів від традиційних гілок

влади (законодавчої, виконавчої та судової);

 утворенням регуляторів у спеціальній організаційно-правовій формі

(як правило, комісії або агентства);

 визначенням кількох суб’єктів призначення (державних органів або

посадових осіб) керівників (членів колегіальних керівних органів) регуляторів

(наприклад, парламенту та уряду, парламенту та президента);

 закріпленням у законі фіксованого терміну повноважень керівників

(членів колегіальних керівних органів), який не повинен збігатися з терміном

повноважень суб’єктів призначення, а також забезпеченням адекватного

механізму їх ротації;

 закріпленням у законі вичерпного переліку підстав дострокового

припинення повноважень керівників (членів колегіальних органів) регуляторів;

 гарантуванням автономії (самостійності) у прийнятті регуляторних

рішень [774, с. 192].

Належне нормативно-правове закріплення статусу незалежних

регуляторних органів має надзвичайно важливе значення. Особлива правова

природа зазначених органів, а саме поєднання функцій всіх трьох класичних

гілок влади – законодавчої, виконавчої та судової, відсутність належної

демократичної легітимності (невиборність зазначених органів, та, відповідно,
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відсутність прямої відповідальності перед електоратом) дають підстави

науковцям розглядати незалежні регуляторні органи як конституційні аномалії

[683]. Хорватські науковці – представники науки адміністративного права,

зокрема, Б. Смердель, А. Муза та І. Копріч, звертають увагу на проблеми, з

якими стикнулася Хорватія у процесі агентифікації, серед яких – відсутність

чіткої концепції запровадження незалежних регуляторних органів, неналежне

законодавче регулювання, передусім, відсутність конституційно-правового

закріплення основ організації та діяльності зазначених органів.

Б. Смердель, зокрема, зауважує, що впровадження абсолютно нової

концепції публічного управління шляхом утворення великої кількості

незалежних та квазі-незалежних регуляторних та не регуляторних агентств

спричиняє значну невизначеність в межах хорватської публічної адміністрації.

На його думку, є дві причини цього: по перше, нові інституційні заходи були

здійснені без серйозного розгляду порівняльного досвіду, який би міг зменшити

шкоду, викликану неправильним розумінням; по-друге, малоосвічені

адміністратори не зрозуміли та не освоїли цю концепцію. Вчений порівнює

незалежні агентства з качкодзьобом. Таку паралель, на його думку, дозволяють

провести наступні три характерні ознаки качкодзьоба: по-перше, це існування

за межами та проти загальних принципів світу, у якому він існує; по-друге,

передбачається повна незалежність та самостійне існування у такому первинно

ворожому середовищі; та, по-третє, це отрута, що становить потенційну загрозу

для цього середовища та його мешканців. На думку, Б. Смерделя, регуляторні

агентства, по-перше, не вписуються у фундаментальні конституційні принципи

середовища, найбільш важливим з яких є розподіл влади; по-друге, самостійно

визначають обсяг своїх повноважень та спосіб фінансування їхніми

(обов’язковими) споживачами, не дивлячись на принципи вільного ринку, а

отже, по-третє, становлять потенційну загрозу правам фізичних та юридичних

осіб, а також об’єктивному конституційному, тобто, правовому порядку. Для

належного використання переваг незалежних регуляторних органів та

мінімізації потенційних ризиків Б. Смердель наголошує на необхідності
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врахування при імплементації вимог законодавства ЄС та використання

зарубіжного досвіду національних особливостей, а також закріплення правових

засад їх діяльності на конституційно-правовому рівні. Вчений зазначає, що він

не проти самої концепції та не підтримує відмову від інституцій цього типу.

Однак, він глибоко переконаний, що вони мають юридично регулюватися,

враховуючи хорватські особливості, тобто, відповідати фундаментальній

конституційній цінності верховенства права [739].

А. Муза та І. Копріч також наголошують на необхідності створення

належної правової бази організації та діяльності незалежних регуляторних

органів. Зокрема, вчені наполягають на необхідності включення відповідних

положень про зазначені органи до Конституції Хорватії, а також прийняття

системного закону. Ця правова база має бути частиною політики агентифікації,

що відображає державне бачення публічного сектору та публічної

адміністрації, на основі рекомендацій експертів. Одним з найбільш важливих

завдань, на думку вчених, є запровадження зазначених органів як державних

органів нового, особливого типу та визначення їх організаційно-правової

форми. А. Муза та І. Копріч, аналізуючи правові проблеми агентифікації у

Хорватії, попереджають, що негативні наслідки необережного запровадження

агентської моделі, без визнання її як нової інституції, у країні, що страждає від

хвороб, характерних для транзитних країн, може слугувати для інших країн

прикладом можливих загроз, які вони повинні врахувати [705].

Крім необхідності створення належної правової бази, при запровадженні

агентської моделі державного регулювання у сфері енергетики слід

враховувати також культурні аспекти. К. С. Йоханнсен, аналізуючи проблеми

регуляторної незалежності енергетичних регуляторів у восьми європейських

країнах (Австрії, Данії, Греції, Ірландії, Італії, Люксембурзі, Північній Ірландії

та Іспанії), обґрунтовано звертає увагу на те, що там, де офіційні правила

банкрутують, неофіційні правила, норми та культурні чинники відіграють

важливу роль [678]. Безумовно, ці проблеми є важливими для кожної країни.

Проте адекватне нормативно-правове регулювання, ефективні інституційні
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моделі енергетичного регулювання є питаннями особливої ваги для країн

перехідного (транзитного) типу.

Прагнучи надати уніфіковане визначення національного регуляторного

органу (НРО), М. Тетчер стикається з такою проблемою, що визначення НРО

відрізняються у різних країнах, здебільшого залежно від правових доктрин. На

думку вченого, НРО – це орган, наділений публічним правом власними

функціями та повноваженнями, що є організаційно відокремленим від

міністерств та прямо не обирається і не управляється виборними посадовцями

[746]. У згаданому визначенні вчений спробував відмежувати власне незалежні

регуляторні агентства від адміністративних агентств, які перебувають під

контролем уряду.

Висвітлюючи особливості незалежних регуляторних комісій у

Сполучених Штатах Америки за працею В. Ф. Фокса, присвяченою

адміністративному праву США, А. Школик наголошує, що незалежність

зазначених органів визначається, передусім, в уповноважуючому законі

безпосередньо у назві «незалежна» або нормативним обмеженням у Президента

звільняти членів таких комісій лише у випадках недбалості та вчинення

службового злочину, а не повністю на власний розсуд, як це відбувається щодо

звільнення секретарів кабінету (керівників міністерств). Автор зауважує, що

такі комісії здебільшого є колегіальними органами та, на відміну від

виконавчих агенцій, як правило, не підпорядковуються міністерським

департаментам, а отже, як наслідок, не підлягають

внутрішньоадміністративному контролю з їх боку [541, с. 52–53].

Однак, як свідчить проаналізований у наступному розділі цього

дослідження досвід держав – членів ЄС, національні регуляторні органи в

цілому та у сфері енергетики зокрема не обов’язково є організаційно

відокремленими від галузевих міністерств, проте вони є функціонально

незалежними від інших державних органів (передусім, від уряду та галузевого

міністерства).
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Існують різні підходи до розуміння місця незалежних державних органів

у системі державних органів. Зокрема, М. Маджетті звертає увагу на те, що в

американській літературі бюрократичний апарат в цілому та регуляторні

агентства зокрема розглядаються як «четверта гілка влади», яка є незалежною

за моделлю [692].

У цьому контексті цікавим є дослідження правової природи незалежних

регуляторних органів, проведене М. Квінтіном. Вчений звертає увагу на

виникнення подвійної проблеми демократичної легітимності як незалежних

регуляторних агентств, так і уряду, який делегує свої повноваження, оскільки

частина важливих сфер політики виходить з-під його прямого контролю.

Відповідно, на його думку, ефективність незалежних регуляторних органів

залежить від їх взаємодії з іншими гілками уряду та врегулювання

управлінських відносин. Науковець робить, на наш погляд, слушний висновок

про те, що незалежні центральні банки є прототипом незалежних регуляторних

органів. Вчений пропонує для незалежних регуляторних органів, включаючи

центральні банки, модель урядування, що базується на незалежності,

підзвітності, прозорості та чесності для створення правильних стимулів для всіх

учасників [726].

М. Тетчер зауважує, що на практиці існує п’ять показників

використання контролю за НРА з боку виборних політиків:

 Часткова політизація призначень: чим більше політизація

регуляторів, тим нижчою є незалежність регуляторів та більшим –

контроль з боку виборних політиків;

 Припинення повноважень (звільнення або відставка) членів НРА

до закінчення їх строку повноважень (оскільки важко розмежувати

«примусові» відставки від добровільних, надаються загальні

цифри) – чим нижчий рівень дострокового припинення

повноважень, тим вищий рівень незалежності НРА;
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 Термін повноважень членів НРА: чим довший термін їх

повноважень, тим вищою є їх незалежність від виборних

політиків;

 Фінансові та кадрові ресурси НРА;

 Використання виборними політиками повноважень для скасування

рішень НРА.

Всі п’ять зазначених показників, на думку вченого, є саме показниками,

а не абсолютним доказом незалежності НРА від виборних політиків. Проте,

вони вказують на умови, що сприяють, або приховують незалежність НРА

[746].

Серед заходів забезпечення незалежності регуляторних органів від

інших державних органів науковці виділяють безвідкличні призначення

керівників та членів таких органів на фіксований термін та заборону

призначення та звільнення на політичній основі. З метою уникнення ситуації,

коли голова чи член регуляторного органу буде отримувати інструкції від

суб’єкта призначення з метою повторного призначення, науковці рекомендують

застосовувати процедури призначення, які включають декілька сторін, та

запроваджувати заборону повторного призначення [683].

На наш погляд, незалежність регулятора від інших державних органів

має забезпечуватися, зокрема, його особливим місцем в системі державних

органів (в ідеалі – неналежності до жодної з гілок влади, як у випадку з

незалежними центральними банками) та спеціальними управлінськими станами

(режимами), особливим порядком утворення, реорганізації та ліквідації, а

також призначення на посади та звільнення з посад керівників та членів

колегіальних органів управління регулятора, законодавчо закріпленим

фіксованим терміном повноважень керівників та членів колегіальних органів

управління регулятора, який не повинен збігатися з терміном повноважень

суб’єкта (суб’єктів) призначення, особливим правовим статусом працівників

регулятора (порівняно з державними службовцями органів виконавчої влади),



61

зокрема, закріпленням у законі вичерпного переліку підстав дострокового

припинення повноважень, належним фінансуванням регулятора.

Крім незалежності регуляторних органів від інших державних органів,

необхідно також забезпечити його незалежність від регульованої сфери.

У літературі розглядаються як мінімум три загрози для незалежності

регуляторів. По-перше, існує ризик, що регульовані сторони можуть

«захопити» регуляторів, наприклад, шляхом підтримання перспективи

високооплачуваної роботи, якщо регулятори будуть прихильними до потреб

галузі. По-друге, існує ризик, що галузь може маніпулювати регулятором

шляхом асиметричного доступу до інформації. Насамкінець, існує ризик, що

незалежність регулятора буде обмежена приватним інтересом регулятора у

секторі, наприклад, коли регулятор володіє частками у фонді, що інвестує у

регульовану галузь [683].

Для аналізу взаємовідносин між НРА та компаніями, та особливо,

можливостей «захоплення», аналізуються три кількісні індикатори. Перший –

поширення «обертових дверей»: регулятори переходять з регульованих

суб’єктів господарювання до НРА та знову повертаються до регульованих

галузей. Другий – кількість поглинань, заблокованих або які підпадають під

певні умови (як показало дослідження регулятори рідко блокують поглинання).

Третій індикатор – кількість правових оскаржень рішень НРА (в різних країнах

по різному. Низька кількість – у Британії, велика – у Франції) [746].

У деяких країнах існують правила, які забороняють неформальні

дискусії щодо справ, що знаходяться у роботі, з будь-якими іншими сторонами

– учасницями [683].

А. Муза та І. Копріч підкреслюють важливість належного кадрового

забезпечення незалежних регуляторних органів, що є необхідною умовою їх

незалежності і від інших державних органів, і від регульованої сфери. Зокрема,

вчені аргументовано пропонують, що з метою забезпечення професіоналізму та

попередження політизації та кумівства, на найманих працівників таких органів

має поширюватися статус державних службовців; необхідно забезпечити
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рівний доступ громадян до відповідних посад шляхом проведення публічного

конкурсу; необхідно оприлюднювати кількість відповідних вакансій та рівень

оплати праці. На думку науковців, поширення на найманих працівників

незалежних регуляторних органів статусу державних службовців має

підвищити прозорість працевлаштування, зростання професійної експертизи та

забезпечити контроль. Крім того, заробітні плати повинні залежати від

експертних знань найманих працівників та обов’язків, дозволяючи певний

ступінь гнучкості з метою забезпечення потреб агентств. На додаток до їх

правового статусу, зауважують науковці, є необхідним спеціальне

законодавство, що забезпечує якість персоналу, а також дотримання етичних

стандартів. Етичні стандарти повинні слугувати запобіганню всім видам

неетичної поведінки та конфлікту інтересів, сприяти зниженню ступеня

захоплення, запобіганню корупції тощо. Особлива увага має приділятися

статтям щодо несумісності, а також формальним вимогам щодо призначення

членів органів управління агентств. Загальний механізм щодо конфлікту

інтересів повинен бути більш ефективним, передбачати адекватні санкції за

порушення таких правил [705].

На наш погляд, незалежність регуляторного органу від регульованої

сфери має забезпечуватися, зокрема, закріпленням законодавчої заборони

призначати на посади керівника або члена колегіального регуляторного органу

осіб, які є власниками корпоративних прав у суб’єктах господарювання

регульованої сфери, або які мають близькі стосунки (родинні, дружні тощо) з

особами, які обіймають керівні посади у суб’єктах господарювання

регульованої сфери, працювати на керівних посадах у суб’єктів

господарювання регульованої галузі до призначення на посаду у регуляторному

органі, а також протягом певного строку після закінчення терміну повноважень

на посаді голови чи члена колегіального органу управління регуляторного

органу, проводити зустрічі з представниками суб’єктів господарювання

регульованих галузей наодинці, закріплення у законі обов’язку щодо

повідомлення керівником або членом колегіального регуляторного органу
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суб’єкта призначення про виникнення обставин, які перешкоджають

неупередженому виконанню регуляторним органом своїх повноважень

(зокрема, конфлікту інтересів), законодавчою можливістю притягнення до

юридичної відповідальності за порушення законодавства, зокрема, при

здійсненні регуляторних функцій (наприклад, за вчинення корупційних діянь,

за дискримінаційні дії стосовно суб’єктів господарювання), належним рівнем

оплати праці працівників незалежних регуляторних органів.

Функціональна незалежність регулятора полягає у забороні втручання у

процес здійснення регуляторних повноважень з боку інших державних органів

(передусім, Уряду та галузевого міністерства), органів місцевого

самоврядування, суб’єктів господарювання, юридичних та фізичних осіб.

Підкреслюючи важливість забезпечення інституційної та

функціональної незалежності органу державного регулювання у певних сферах

економіки, зокрема, у сфері енергетики, з метою забезпечення належного

виконання регулятором своїх повноважень, запобігання невиконанню або

неналежному виконанню ним своїх обов’язків, а також запобігання корупції, не

можна недооцінювати необхідність законодавчого закріплення дієвих способів

забезпечення законності діяльності зазначеного органу.

Як справедливо зауважують науковці, непрямий уряд включає не лише

структуру повноважень, але також нові форми контролю та відповідальності

[694].

А. Муса та І. Копріч наголошують на важливості контролю за

діяльністю незалежних регуляторних органів, підкреслюючи необхідність

механізмів і ex ante, і ex post контролю. При цьому вчені зауважують, що у

Хорватії відсутні дієві механізми ex post контролю, оскільки законодавчими

актами передбачено лише щорічне звітування. У зв’язку з цим, на думку

науковців, необхідно серйозно сприйняти вислів «регулювання регуляторів» по

відношенню до всіх типів агентств [705].

Дж. Маджоне зазначає, що проблема легітимності незалежних

регуляторних органів може бути вирішена не шляхом обмеження їх
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незалежності, а шляхом посилення структури відповідальності [696]. Вчений

звертає увагу, що аналогічна проблема існує і на рівні ЄС. І тут також, на думку

науковця, правильним рішенням є краща структура відповідальності, а не

підвищена політизація. Деполітизація європейської політики є обґрунтованою,

враховуючи той факт, що більшість європейських виборців підтримує

масштабну економічну інтеграцію, проте, проти справжньої політичної

інтеграції [696].

Б. Смердель зауважує, що незважаючи на те, що незалежні регуляторні

органи, безумовно, є sui generis, вони повинні підлягати контролю та,

відповідно, включатися до хорватського конституційного порядку, основою

якого має залишатися основоположний принцип верховенства права та похідні

від нього принципи, такі як незалежність судової влади та право на належний

судовий захист [739]. Вчений наголошує на питаннях координації та контролю

з метою дотримання фундаментальних принципів конституції: обмежений уряд

та захист прав і свобод людини. З цією метою науковець наполягає на

важливості розроблення систематизованого законодавства, спрямованого на

посилення прозорості та відповідальності у сфері незалежних агентств.

М. Квінтін також наголошує на необхідності встановлення правильних

стримувань та противаг для НРА. Вчений вважає, що потрібно більше уваги

приділяти управлінським відносинам цих органів, включаючи і центральні

банки. Незалежність науковець розглядає як лише один, хоча і надзвичайно

важливий елемент управлінських відносин незалежних регуляторних агентств з

іншими державними органами [726].

Як справедливо зазначає М. В. Савчин, публічна влада має діяти у

межах права, тобто із додержанням демократичних засад формування і

контролю за її здійсненням, забезпечення балансу розподілу повноважень між

органами публічної влади та їх здійснення відповідно до вимог належної

правової процедури [461].

Дж. Маджоне акцентує увагу на тому, що легітимність регуляторних

органів має забезпечуватися, зокрема, тим, що вони утворюються на підставі
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демократично прийнятих законів, які визначають цілі та повноваження таких

органів; їх керівники та члени призначаються виборними посадовцями;

нормотворча діяльність здійснюється відповідно до офіційних правил, які часто

вимагають залучення громадськості; рішення агентств повинні бути

обґрунтованими та має забезпечуватися можливість їх перегляду у судовому

порядку [694].

Ефективність діяльності регуляторного органу має визначатися в

залежності від досягнення конкретних регуляторних цілей. Як справедливо

зазначає Дж. Маджоне, чіткі цілі є важливими з нормативної точки зору,

оскільки відповідальність за результати не може бути досягнута, якщо цілі

сформульовані не дуже чітко, або дуже широко [694]. Відповідно, необхідно на

законодавчому рівні чітко визначити цілі регуляторних органів.

Одним із дієвих способів забезпечення законності незалежних

регуляторних агентств є парламентський контроль, який може здійснюватися у

різних формах, зокрема, через призначення та посади та звільнення з посад

керівників та членів таких органів, механізм парламентських слухань,

заслуховування звітів регуляторних органів тощо.

На важливості парламентського контролю наголошує, зокрема, Дж.

Маджоне, зазначаючи, що спеціалізовані парламентські комітети мають

важливий вплив на регуляторні органи через процес призначення членів таких

органів, а також через механізм парламентських слухань [694]. У зв’язку з цим

вчений і виділяє парламентські комітети серед основних інституцій

регуляторної держави, поряд з регуляторними агентствами та судами, як

зазначалося вище.

Як свідчить зарубіжний досвід, чітке нормативно-правове закріплення

управлінського стану підзвітності незалежних регуляторних органів є дуже

важливим, але і непростим завданням. Є. Девятніковайте та А. Пурайте,

досліджуючи проблеми правового статусу незалежних регуляторних органів у

Литовській республіці, наголошують, що у нормативно-правових актах питання

їх підзвітності закріплене по-різному. Зокрема, відповідно до законів Банк
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Литви та Комісія з питань радіо та телебачення відповідальні перед

Парламентом. Голови зазначених органів повинні звітувати (Голова Ради Банку

– двічі на рік, голова Комісії – один раз на рік) перед Сеймом про досягнення

основних цілей, виконання їхніх функцій. Голова Ради з питань конкуренції

повинен щорічно звітувати про діяльність цього органу перед Сеймом та

Урядом. Голова Національної комісії контролю цін та енергетики подає щорічні

звіти Президенту, Сейму та Уряду. Відповідно до статей 49 9с, 56 1s Закону про

Сейм комітети Сейму за своєю власною ініціативою або за дорученням Сейму

розглядають щорічні звіти про діяльність державних установ, відповідальних

перед Сеймом, та надають свої висновки Сейму. Відповідно до ст. 206

вказаного Закону голови державних установ, що призначаються Сеймом або

призначення яких вимагає згоди Сейму, надають щорічну звітність про

діяльність установи. Після отримання такої звітності Спікер Сейму надає

рекомендації Сейму щодо неї, а Сейм вирішує, який комітет повинен

аналізувати подану звітність. Після проведення аналізу комітет готує висновок

та проект рішення, яке розглядається на засіданні Сейму разом зі звітом голови

державної установи. Сейм приймає резолюцію щодо звітності голови та

діяльності установи. Однак на практиці все відбувається інакше. За останні

чотири роки звіти дуже рідко розглядаються на засіданні Сейму. Проте навіть

якщо Сейм розглядає щорічні звіти, він може лише затвердити або відмовити у

затвердженні звіту і надати рекомендації органу та Уряду [725, c. 288–289].

Зауважимо, що здійснення зовнішнього фінансового контролю (аудиту)

незалежних регуляторних органів в цілому та енергетичних регуляторів

зокрема є поширеною практикою у країнах світу. Однак, види та обсяг

зазначеного виду зовнішнього контролю за діяльністю незалежних регуляторів

з огляду на необхідність забезпечення оптимального співвідношення їх

незалежності та підзвітності є предметом професійних дискусій в останні роки.

Зокрема, одну з тем обговорення на VIII-му Конгресі Організації вищих органів

фінансового контролю Європи (EUROSAI), що відбувся 30 травня – 2 червня

2011 р. у Лісабоні (Португалія), було присвячено здійсненню вищими
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контролюючими органами аудиту незалежних регуляторних агентств. Зокрема,

у матеріалах обговорення зазначеної проблеми висвітлені результати

опитування вищих органів фінансового контролю, які засвідчили, що всі вони

мають право здійснювати аудит регуляторів. Обсяг та вид аудиту визначаються

законодавством, що регулює діяльність вищих органів фінансового контролю, а

також законодавством, що поширюється на регуляторів. Найбільш поширеним

видом аудиту є фінансовий аудит. Всі регулятори зазначили, що наділені

правом його здійснювати. Деякі з них акцентували увагу, що згідно із

законодавством вони зобов’язані здійснювати щорічний фінансовий аудит.

Однак, у країнах, де відсутня така законодавча вимога, фінансовий аудит

регуляторів здійснюється дуже часто. У 2008–2010 рр. вищі органи фінансового

контролю здійснили аудит понад 60 регуляторів, що становить понад 56 % всіх

регуляторів, які містилися в опитуванні. При цьому акцентується увага, що у 55

регуляторів (у 12 країнах) фінансові аудити було проведено кожного року

протягом цього періоду. Слід зауважити, що аудити ефективності регуляторів

здійснюються більш ніж половиною вищих органів фінансового контролю (16 з

23). У 2008–2010 рр. вищі органи фінансового контролю провели загалом 50

аудитів. Деякі з них здійснюють аудити, що включають аспекти як

відповідності, так і ефективності (наприклад, у Польщі та Іспанії). Зауважимо,

що переважна більшість проведених аудитів ефективності стосується діяльності

інфраструктурних регуляторів, включаючи регуляторів поштових послуг

(наприклад, досвід Бельгії, Мальти, Великобританії), енергетики (наприклад,

досвід Польщі, Великобританії, Норвегії, Мальти, Нідерландів, Ізраїлю,

Болгарії, Угорщини, Німеччини, Іспанії), телекомунікаційних послуг (досвід

Великобританії, Бельгії, Польщі, Болгарії). Загалом 14 (більше половини)

вищих органів фінансового контролю повідомили про свої наміри здійснювати

у найближчому майбутньому поряд з фінансовими аудитами також й інші види

аудитів регуляторних органів. Як і у попередні роки, ці аудити фокусуються на

питаннях захисту інтересів споживачів щодо ціноутворення, поставки

регульованих товарів чи надання послуг та забезпечення конкуренції. Захист
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прав споживачів відносився до основних повноважень, з приводу яких

здійснювався аудит інфраструктурних регуляторів. Контроль цін здійснювався

вищими органами фінансового аудиту Ізраїлю, Великобританії, Данії та

Нідерландів. Питання захисту прав споживачів відносилися до предмету аудиту

деяких енергетичних регуляторів (Мальта, Данія) [777].

О. Синкова, аналізуючи питання правового регулювання підзвітності в

Україні та зарубіжних країнах, звертає увагу, що на європейському рівні

широко впроваджується механізм зовнішньої підзвітності. Зовнішня

підзвітність передбачає обов’язок реагування влади на потреби громадян. Це

вимагає чіткого розподілу обов’язків – не лише між органами й установами, що

приймають рішення, а й між ними та інститутами громадянського суспільства

[473, с. 143]. Відповідно, громадський контроль слід віднести до важливих

способів забезпечення законності незалежних регуляторних органів. У цьому

контексті важливо забезпечити залучення громадськості на етапах прийняття

регуляторних рішень, зокрема, шляхом участі у діяльності відповідних

дорадчих органів при незалежних регуляторних органах (громадських радах,

науково-консультативних радах, робочих групах тощо), проведення

громадських обговорень, оприлюднення правил прийняття тих чи інших

рішень, обґрунтування прийнятих рішень, оприлюднення звітів про діяльність

незалежних регуляторних органів. Фахівці вважають, що незалежні регуляторні

органи будуть стимулювати громадські обговорення, проводити публічні

слухання та використовувати інші форми залучення громадськості більш

активно з огляду на те, що вони не залежать у своїй діяльності від електорату

[683].

Роль судових органів в інституційному забезпеченні регуляторної

держави полягає у розгляді справ про оскарження рішень, дій чи бездіяльності

незалежних регуляторних органів, а також спорів про компетенцію. Зокрема, на

цю особливість звертає увагу Дж. Маджоне, зазначаючи, що судові органи у

регуляторній державі також розглядають спори між урядом та незалежними

агентствами [694]. Як свідчить досвід зарубіжних держав, проаналізований у



69

наступних розділах цього дослідження, підвідомчість таких спорів, межі

судового перегляду відрізняються. Однак, обов’язок забезпечення права на

оскарження у судовому порядку рішень, дій та бездіяльності незалежних

регуляторних органів гарантується у всіх проаналізованих державах.

Підсумовуючи зазначене вище, можна виокремити такі способи

забезпечення законності у діяльності незалежного регуляторного органу, як

парламентський контроль (зокрема, контроль за ефективним використанням

незалежним регуляторним органом бюджетних коштів, контроль через

профільний парламентський комітет (комітети), парламентські слухання,

розгляд та затвердження щорічного звіту про результати діяльності

незалежного регуляторного органу за відповідний рік), президентський

контроль, оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності незалежного

регуляторного органу, а також громадський контроль.



70

1.3. Місце правових норм, що регламентують державне

регулювання у сфері енергетики, у системі права

Належне державне регулювання у сфері енергетики є необхідною

умовою забезпечення енергетичної безпеки будь-якої держави. Його

ефективність значною мірою залежить від стану правового регулювання

суспільних відносин у сфері енергетики. Регулювання зазначених суспільних

відносин здійснюється цілим масивом законів та підзаконних нормативно-

правових актів, які в сукупності складають енергетичне законодавство. До

законодавчих актів у сфері енергетики, зокрема, належать закони України «Про

електроенергетику», «Про нафту і газ», «Про ринок природного газу», «Про

теплопостачання», «Про енергозбереження», «Про комбіноване виробництво

теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного

енергопотенціалу», «Про альтернативні джерела енергії», «Про альтернативні

види палива» та ін.

На сьогодні енергетичне законодавство України потребує

удосконалення. І в цьому процесі визначальна роль належить юридичній науці

в цілому та науці адміністративного права зокрема.

Одним із актуальних питань, які стоять перед юридичною наукою, є

визначення місця правових норм, які регулюють відносини в сфері енергетики в

цілому та у сфері державного регулювання енергетики зокрема, в системі

права. До вирішення цієї проблеми існують різні підходи, які умовно можна

поділити на приватно-правовий, публічно-правовий та комплексний.

Так, деякі фахівці вважають, що енергетичні відносини регулюються

нормами приватного права. Зокрема, на думку румунського вченого

М. Вакарелу, енергетичне право відноситься до приватного права. Приватне

право, він зазначає, складається з цивільного права як фундаментальної галузі

та інших галузей – комерційного права, міжнародного приватного права, права

інтелектуальної власності, транспортного права, енергетичного права тощо. Всі
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вони є похідними від цивільного права та принципи цивільного права

поширюються на всі ці галузі [771].

Аналогічної позиції дотримується вчений В. Ф. Попондопуло,

вважаючи, що діяльність у сфері енергетики опосередковується різними за

природою відносинами:

 власне енергетичними відносинами та

 публічними відносинами, пов’язаними з державним регулюванням та

контролем у сфері енергетики [326].

При цьому до предмета енергетичного права вчений включає лише

першу групу відносин.

Серед прихильників другого підходу – публічно-правового –

представники галузей публічного права, передусім, адміністративного. Так,

австралійський вчений Е. Бредбрук зазначає, що енергетичне право найчастіше

розглядається як складова публічного адміністративного права [637].

Представники науки адміністративного права України розглядають

енергетичне право як підгалузь адміністративного. Зокрема, С. Г. Стеценко,

визначаючи підгалузь адміністративного права як структурний елемент

системи адміністративного права, що складається з правових норм, що

регулюють якісно однорідні відносно самостійні групи суспільних відносин,

наголошує, що зазвичай норми підгалузі адміністративного права регулюють

суспільні відносини у певній сфері. До підгалузей адміністративного права

вчений відносить, зокрема, й енергетичне право [493].

Д. М. Лук’янець також виокремлює енергетичне право як підгалузь

адміністративного, поряд з будівельним правом та транспортним правом. Таке

місце енергетичного права в системі адміністративного права вчений

обґрунтовує визначенням підгалузі адміністративного права як сукупності

правових норм, що регулює суспільні відносини в певній сфері, котра

виокремлюється в межах загального предмета адміністративного права, а також

залежно від сфер державного управління. При цьому, на думку науковця,

зазначені підгалузі адміністративного права можуть стати основою
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однойменних комплексних галузей права, якщо для регулювання певного виду

суспільних відносин додатково використовуються методи інших галузей права,

зокрема цивільного [13, с. 129]. Таким чином, Д. М. Лук’янець застосовує

компромісний підхід.

Ю. Бурило вважає за доцільне виділити право державного управління

економікою як окрему підгалузь адміністративного права, яка складається з

правових інститутів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання

галузевого та міжгалузевого державного управління у сфері господарювання

[48, с. 105]. Відповідно, за таким підходом правові норми, що регулюють

відносини у сфері енергетики, складають правовий інститут, що є складовою

державного управління економікою як підгалузі адміністративного права.

Є. В. Петров, досліджуючи теорію приватного і публічного права та її

вплив на реформування господарського права, робить висновок про те, що у

сфері функціонування суб’єктів господарювання виникають і розвиваються

діалектично пов’язані приватні та публічні інтереси, які регулюють норми

приватного та публічного права, кожні з яких можуть і повинні належати до

окремої галузі права [309, с. 15]. Вчений поділяє підхід, що застосовується у

німецькій науці адміністративного права, та пропонує виділяти такі самостійні

підгалузі господарського права як адміністративно-господарське право,

приватно-господарське право, кримінально-господарське право [309, с. 15–16].

Враховуючи, що адміністративно-господарське право, на думку вченого, має

увібрати всі ті норми, які визначають, з одного боку, правовий статус та

організацію діяльності суб’єктів публічної адміністрації, залучених до

реалізації економічної функції держави, а з іншого – порядок взаємодії між

ними й суб’єктами господарської діяльності [309, с. 15–16], вбачається, що

правові норми, що регулюють відносини державного управління та

регулювання у сфері енергетики за цим підходом можуть бути віднесені саме

до адміністративно-господарського права. Прихильником виділення

адміністративно-господарського права як підгалузі адміністративного права є і

Р. С. Мельник [270, с. 112].
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С. С. Селіверстов, аналізуючи особливості предмета енергетичного

права, обґрунтовано зосереджує увагу наукової громадськості на важливості

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в

сфері енергетики, зокрема, видання ними нормативно-правових актів та

індивідуальних приписів, враховуючи той факт, що багато напрямів

господарської діяльності в сфері енергетики підлягають ліцензуванню; крім

того, суттєву роль відіграє податкове та природоресурсне регулювання.

Предмет енергетичного права науковець визначає як суспільні відносини, що

складаються в процесі господарської, інвестиційної та регулятивної діяльності

суб’єктів приватного і публічного права, пов’язаної з розвідкою, добуванням,

виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням, розподілом,

торгівлею та споживанням енергетичних ресурсів. При цьому С. С. Селіверстов

справедливо акцентує увагу на тому, що норми енергетичного права мають як

імперативний, так і диспозитивний характер. Виходячи з таких аргументів,

вчений вважає, що енергетичне право є комплексом правових норм різних

галузей права, зокрема, адміністративного, цивільного, екологічного,

податкового, конституційного та міжнародного права [466, с. 52–57].

Окресленим підходом при характеристиці енергетичного права

послуговується й інший фахівець – А. А. Кожухова. На її думку, існування

комплексних галузей права, розроблених для зручного практичного

використання, є необхідним. Такі правові одиниці, по-перше, уможливлюють

більш якісну підготовку фахівців для конкретної галузі, а, по-друге, дозволяють

розглядати процес регулювання суспільних відносин з позиції реальної дії.

Вчена акцентує увагу на тому, що цивільне, адміністративне тощо – це

фундаментальні галузі права, зі своїм індивідуальним методом, предметом,

принципами, це основа правової системи. Тоді як енергетичне право,

користуючись напрацюваннями інших галузей права і поєднуючи в собі

різноманітні, необхідні в конкретних умовах, аспекти базових галузей,

«обслуговує» комплекс теоретичних і практичних правових проблем, що

виникають в системі пов’язаних енергетичних галузей, підприємств та
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організацій, які мають у своїй основі єдність виконуваних ними функцій з

пошуку, розвідки, добування (виробництва), переробки, перетворення,

зберігання, транспортування, розподілу та споживання енергоносіїв та

енергетичних ресурсів, зокрема й спорудження та експлуатацію об’єктів

енергетики, з метою забезпечення потреб населення та економіки країни

енергетичними ресурсами та охорони навколишнього природного середовища

[198, с. 90–91]. При цьому А. А. Кожухова критикує викладену вище позицію

В. Ф. Попондопуло.

Проаналізувавши існуючі наукові позиції щодо місця енергетичного

права в системі права, можна умовно поділити їх на три основних групи, а саме:

1) публічно-правові (визначення енергетичного права як складової

адміністративного права); 2) приватно-правові (розуміння енергетичного права

як складової цивільного права); 3) компромісні або комплексні (визначення

енергетичного права як комплексної галузі права).

На нашу думку, комплексний характер правового регулювання

енергетичних відносин є безспірним, виходячи з таких аргументів. Особливістю

сфери енергетики є те, що в ній тісно переплітаються публічні та приватні

інтереси. Йдеться про енергетичні інтереси фізичних та юридичних осіб, їх

об’єднань, галузей, держави в цілому. Під енергетичними інтересами при цьому

слід розуміти потреби зазначених суб’єктів в енергетичних ресурсах необхідної

кількості, належної якості та за економічно обґрунтованими цінами.

Відповідно, на задоволення зазначених інтересів і мають бути спрямовані

правові норми.

Як справедливо зазначає російський вчений П. Г. Лахно, унікальність, а

одночасно, і складність енергетичного права полягає у дуже тісному

діалектичному поєднанні публічно-правових та приватно-правових способів

регулювання енергетичних відносин [246, с. 40–58]. Німецький фахівець в

галузі енергетичного права Ф.-Ю. Зеккер говорить про те, що енергетичне

право складається з «посмужності» публічного та приватного права [179, с.

233–244].
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Тобто, можна вести мову про публічне енергетичне право (комплекс

правових норм публічних галузей права, передусім, конституційного,

міжнародного публічного та адміністративного права) та приватне енергетичне

право (цивільне право).

Відповідно, під енергетичним правом слід розуміти комплекс правових

норм різних галузей права (передусім, конституційного, міжнародного,

адміністративного, фінансового, цивільного, господарського, екологічного), які

регулюють суспільні відносини у сфері енергетики. У цьому контексті ми

поділяємо позицію С. С. Алєксєєва з приводу комплексних утворень в системі

права, який зазначає, що у правовій системі поряд з головними підрозділами,

які виокремлюються за юридичними режимами, що знаходять прояв в

особливих методах та механізмах регулювання, є утворення комплексного

характеру. До таких комплексних утворень вчений відносить, зокрема, морське

право, банківське право, господарське право, страхове право, природоохоронне

право. На наш погляд, заслуговує на підтримку висновок науковця про те, що ці

утворення є комплексними у тому сенсі, що норми, які входять до їх складу, не

пов’язані єдиним методом та механізмом регулювання, вони залишаються в

головних галузях та на них поширюються загальні положення відповідних

галузей. У вторинну структуру вони входять, залишаючись нормами,

цивільного, кримінального, адміністративного, трудового тощо права [17, с.

254].

З приводу місця адміністративно-правових норм, які регулюють

відносини державного регулювання у сфері енергетики, у системі

адміністративного права, вважаємо за можливе сформулювати таку

пропозицію. З нашої точки зору, в сьогоднішніх умовах можна вести мову про

формування нової підгалузі адміністративного права – регуляторного права,

яку пропонуємо визначити як сукупність адміністративно-правових норм, які

регулюють суспільні відносини, що виникають у зв’язку з організацією та

здійсненням державного регулювання у певних сферах економіки. Відповідно,

державне регулювання у сфері енергетики слід вважати інститутом підгалузі



76

регуляторного права, поряд з такими інститутами, наприклад, як державне

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, державне регулювання у сфері

транспорту, державне регулювання у сфері комунальних послуг, державне

регулювання у сфері ринків фінансових послуг тощо.

В обґрунтування зазначеної пропозиції вважаємо за доцільне навести

такі аргументи. Представники загальної теорії права поряд з такими

класичними елементами системи права як правова норма та правовий інститут

виділяють також підгалузь права. Зазначений структурний елемент

виокремлюється у великих та складних галузях права та визначається, зокрема,

як цілісне утворення, яким регламентується специфічний вид відносин в межах

сфери правового регулювання відповідної галузі права [286, с. 184].

С. С. Алексєєв говорить про підгалузь права як найбільш розвинуте об’єднання

правових інститутів, для якого є притаманним високий ступінь спеціалізації,

диференціації та інтеграції правових спільностей, що входять до його складу.

Вчений робить аргументований висновок про те, що найбільш яскравою

відмінною рисою підгалузей, що дозволяє виділити їх з-поміж інших правових

спільностей, є наявність у складі підгалузі загального інституту або, у будь-

якому випадку, асоціації загальних норм. Як продемонстровано у цьому

дослідженні, державне регулювання у різних сферах має як

галузеві/секторальні особливості, так і спільні ознаки. У зв’язку з цим в межах

регуляторного права як підгалузі адміністративного права можна виділити

загальний правовий інститут, який включає правові норми, що є спільними для

регулювання суспільних відносин у різних регульованих галузях (зокрема,

правові норми, що визначають поняття, мету, предмет, принципи державного

регулювання, загальні засади організації та діяльності незалежних

регуляторних органів тощо).

На наш погляд, законодавчим актом, який би завершив формування

регуляторного права як підгалузі адміністративного права, міг би стати закон

про національні регуляторні комісії. Стосовно ж нормативного акту для

формування інституту державного регулювання у сфері енергетики, то ми
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підтримуємо позицію Ю. С. Шемшученка та В. І. Олещенка з приводу

необхідності забезпечення розробки єдиного комплексного енергетичного

закону про основи енергетичної політики, у а перспективі і Енергетичного

кодексу, які повинні визначити національні інтереси у цій сфері, встановити

основні принципи правового регулювання у всій енергетичній сфері, основні

правила діяльності усіх учасників енергетичних відносин (як державних

органів, так і суб’єктів господарювання всіх форм власності) на принципах

справедливості, недискримінаційності та прозорості, передбачати найважливіші

положення, які мають реалізовуватися у спеціальних законах, підзаконних

актах та програмних документах [534, с. 28]. Відповідно, основні засади

державного регулювання у сфері енергетики (принципи державного

регулювання, основні завдання органу державного регулювання у сфері

енергетики тощо) мають бути закріплені у законі про основи енергетичної

політики, а у подальшому – в Енергетичному кодексі, та конкретизовані,

зокрема, у законах про регулювання ринків електричної енергії та природного

газу, сфери теплопостачання та ін.
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1.4. Енергетична безпека як ключова категорія державного

регулювання у сфері енергетики: загальна характеристика крізь призму

гуманістичного підходу

Відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України «Про основи національної

безпеки України» [416] одним із основних напрямів державної політики з

питань національної безпеки України є забезпечення енергетичної безпеки на

основі сталого функціонування і розвитку паливно-енергетичного комплексу, в

тому числі, послідовного і активного проведення політики енергозбереження та

диверсифікації джерел енергозабезпечення. Згідно зі ст. 7 вказаного Закону до

основних реальних та потенційних загроз національній безпеці України,

стабільності в суспільстві віднесено, зокрема, ослаблення системи державного

регулювання та контролю, неефективність антимонопольної політики та

механізмів державного регулювання природних монополій, що ускладнює

створення конкурентного середовища в економіці, неефективність

використання паливно-енергетичних ресурсів, недостатні темпи диверсифікації

джерел їх постачання та відсутність активної політики енергозбереження, що

створює загрозу енергетичній безпеці держави.

У Стратегії національної безпеки України, затвердженій Указом

Президента України від 26 травня 2015 р. № 287/2015 [494], енергетична

безпека визначена як важлива складова національної безпеки України. Зокрема,

згідно з п. 3.5 зазначеної Стратегії серед загроз енергетичній безпеці визначено

спотворення ринкових механізмів в енергетичному секторі, недостатній рівень

диверсифікації джерел постачання енергоносіїв та технологій, криміналізацію

та корумпованість енергетичної сфери, недієву політику енергоефективності та

енергозабезпечення. Відповідно до п. 4.10 Стратегії пріоритетами забезпечення

енергетичної безпеки України є реформування енергетичних ринків,

забезпечення прозорості господарської діяльності, конкуренції на цих ринках та

їх демонополізація, інтеграція енергетичного сектору України до енергетичних
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ринків ЄС та системи європейської енергетичної безпеки, підвищення

енергетичної ефективності та забезпечення енергозбереження, диверсифікація

джерел і маршрутів енергопостачання, подолання залежності від Росії у

постачанні енергетичних ресурсів і технологій, розвиток відновлюваної та

ядерної енергетики з урахуванням пріоритетності завдань екологічної, ядерної

та радіаційної безпеки, створення умов для надійного енергозабезпечення та

транзиту енергоресурсів територією України, захищеності енергетичної

інфраструктури від терористичної загрози, формування системи

енергозабезпечення національної економіки і суспільства в особливий період.

В Енергетичній стратегії України на період до 2030 р., схваленій

розпорядженням Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) від 24 липня 2013 р.

№1071-р [160], визначення енергетичної стратегії сформульовано через призму

національної безпеки, а підвищення енергетичної безпеки держави віднесено до

основних цілей Енергетичної стратегії. При цьому енергетична безпека

визначена як невід’ємна складова національної безпеки.

Тобто, забезпечення сталого енергопостачання є одним із пріоритетів

державної політики України, а енергетична безпека – необхідною складовою

національної безпеки нашої держави. Проте як справедливо зазначають фахівці,

сьогодні формування ефективної цілісної державної політики у сфері

енергетичної безпеки є ускладненим внаслідок декларативності та взаємної

неузгодженості чинних актів законодавства у цій сфері, відсутності

об’єктивних уявлень про реальний стан енергетичної безпеки та пріоритетів у

подоланні загрозливих явищ, недосконалості інструментів державного

регулювання [334].

Невід’ємною складовою категорії «безпека» є інтереси. Особливістю

галузі енергетики є те, що в ній тісно переплетені публічні та приватні інтереси.

Відповідно, збалансування публічних та приватних енергетичних інтересів,

захист національних енергетичних інтересів та захист інтересів споживачів

енергетичних послуг належать до ключових принципів державного

регулювання у сфері енергетики. Отже, удосконалення державного
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регулювання у сфері енергетики є необхідною умовою для забезпечення

енергетичної безпеки держави та пріоритетним завданням, яке стоїть перед

уповноваженими органами влади в Україні.

Існують різні підходи до розуміння безпеки в цілому та енергетичної

безпеки зокрема.

Безпеку розглядають як стан, за якого не загрожує небезпека кому-

небудь чи чому-небудь [288, с. 41]. Енергетичну безпеку можна визначити як

стан захищеності громадян, суспільства, держави, економіки від загроз

дефіциту в забезпеченні їх потреб в енергії економічно доступними

енергетичними ресурсами прийнятної якості, від загроз порушень

безперебійності енергозабезпечення. При цьому стан захищеності – стан, що

відповідає в нормальних умовах забезпеченню в повному обсязі обґрунтованих

потреб (попиту) в енергії, в екстремальних умовах – гарантованому

забезпеченню мінімально необхідного обсягу потреб [549, с. 60]. Як зазначають

Н. І. Воропай, С. М. Сендеров, на відміну від понять надійності систем

енергетики та безперебійності (надійності) енергопостачання, які є атрибутами

систем енергопостачання, поняття енергетичної безпеки має більш загальний

характер та несе більше змістовне навантаження [111].

Енергетичну безпеку розглядають як самостійний вид національної

безпеки, як різновид економічної або екологічної безпеки держави. Вчені

розрізняють, наприклад, такі види енергетичної безпеки як глобальна

енергетична безпека, національна/державна енергетична безпека, регіональна

енергетична безпека, а також енергетична безпека галузей економіки.

В Енергетичній стратегії України на період до 2030 р. [160] енергетична

безпека України визначається як спроможність держави забезпечити ефективне

використання власної паливно-енергетичної бази, здійснити оптимальну

диверсифікацію джерел і шляхів постачання в Україну енергоносіїв для

забезпечення життєдіяльності населення та функціонування національної

економіки у режимі звичайного, надзвичайного та стану війни, попередити різкі

цінові коливання на паливно-енергетичні ресурси, або ж створити умови для
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безболісної адаптації національної економіки до нових цін на ці ресурси на

світових ринках.

В останні роки все більшої популярності набуває підхід до розгляду

енергетичної безпеки через призму безпеки людини внаслідок переходу від

мілітаристського до гуманістичного підходу до визначення безпеки.

Зокрема, О. В. Сердюченко визначає державну енергетичну безпеку як

стан повної захищеності загальнодержавних енергетичних інтересів

(енергетичних інтересів населення, підприємств, установ та організацій,

галузей економіки), що базується на ефективно діючому паливно-

енергетичному комплексі та системі суспільних відносин, урегульованих

нормами права, який забезпечується органами державної влади шляхом

здійснення функцій розробки, закріплення та реалізації державної енергетичної

політики, основою якої є ефективне попередження та усунення існуючих чи

потенційних наслідків реалізації загроз в енергетичній сфері [471, с. 153–157].

Отже, стан повної захищеності енергетичних інтересів населення вчений

розглядає як невід’ємну складову державної енергетичної безпеки. При цьому

О. В. Сердюченко звертає увагу на необхідність задоволення потреб в енергії та

паливі всіх суб’єктів в державі, та, зокрема, енергетичних інтересів конкретної

сім’ї та конкретної особи. У контексті дослідження правових засад реалізації та

захисту енергетичних інтересів населення науковець звертається до

Конституції України та робить висновок про доцільність закріплення в

Основному законі України права кожного на задоволення своїх енергетичних

інтересів не забороненим законом способом.

Вважаємо обґрунтованим зазначений вище підхід до розгляду

енергетичної безпеки держави передусім крізь призму енергетичної безпеки

людини. При цьому, на наш погляд, необхідно звернути увагу на зв’язок між

енергетичною безпекою людини та власне безпекою людини в цілому. Комісія з

безпеки людини (КБЛ) визначає безпеку людини як захист «основ людського

життя способами, що сприяють розширенню свобод людини та їх реалізації».

На думку КБЛ, безпека людини полягає у захисті основних свобод. Це означає
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забезпечення захисту людей від серйозних та поширених загроз та ситуацій,

шляхом зміцнення їхніх сил та розширення можливостей. Це також означає

створення політичних, соціальних, природоохоронних, економічних,

військових та культурних систем, що забезпечують людям основні елементи

для виживання, збереження гідності та існування. Поняття безпеки людини, за

своєю суттю, є чимось більшим, ніж лише відсутністю насильницького

конфлікту. Воно охоплює сферу прав людини, «благого управління» та доступу

до економічних можливостей, освіти, медико-санітарного обслуговування. Це

всеохоплююча концепція, що включає проблематику «звільнення від страху та

нужденності», в основу якої закладені стратегічні межі з акцентом на «захист»

та «розширення прав» [291].

П. В. Діхтієвський безпеку особистості визначає як створюване та

гарантоване державою через норми об’єктивного права таке положення

особистості в суспільстві, за якого існує можливість непорушного

користування правами та свободами, а також досягається стан захищеності

життєво важливих інтересів особистості від можливого заподіяння шкоди [153,

с. 25].

С. Лихачов зазначає, що у широкому розумінні громадська безпека – це

сукупність встановлених та гарантованих Конституцією та законами України

прав і свобод громадян, дотримання відповідних традицій та звичаїв, створення

режиму суспільного спокою, ефективної трудової, громадської та державної

діяльності, забезпечення нормальних умов життя і відпочинку людей, охорони

їх честі та гідності. При цьому до видів суспільних відносин, які охоплюються

громадською безпекою в широкому розумінні як соціально-правовою

категорією, вчений відносить, зокрема, відносини, що виникають у сфері

використання паливно-енергетичних ресурсів, а також у сфері житлово-

комунального господарства [250, с. 184].

У Доповіді ПРООН про людський розвиток 1994 р.[659] визначено сім

головних категорій концепції безпеки людини:

 економічна безпека;
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 продовольча безпека;

 безпека здоров’я;

 екологічна безпека;

 особиста безпека;

 суспільна безпека;

 політична безпека.

Хоча у зазначеному документі не йдеться про енергетичну безпеку як

складову безпеки людини, однак, очевидно, що без доступу до сучасних

енергетичних послуг є неможливим забезпечення всіх інших складових. У цій

Доповіді звертається увага на те, що протягом тривалого терміну до концепції

безпеки застосовувався вузький підхід. Безпека розглядалася або як захист

території від зовнішньої агресії, або як захист національних інтересів у

зовнішній політиці, або як глобальна безпека від загрози ядерного знищення.

Тобто, безпека розглядалася у контексті державної, національної або глобальної

безпеки, а не безпеки людини. У Доповіді пропонується змінити зазначений

підхід шляхом переходу у формуванні концепції безпеки від мілітаристської

ідеї безпеки державного кордону до зниження незахищеності людей у їх

повсякденному житті (або ж небезпеці людини). Крім того, автори Доповіді

звертають увагу, що забезпечення безпеки людини, включаючи всі її складові, є

необхідною умовою боротьби з бідністю. Як продемонстрували дослідження,

найважливіше значення у боротьбі з бідністю має забезпечення доступу до

сучасних енергетичних послуг.

Зокрема, ще у 1987 р. у звіті Міжнародної комісії з довкілля та розвитку

(World Commission on Environment and Development) «Наше спільне майбутнє»

(Брутландський звіт) енергія визначається як невід’ємна потреба людини;

підкреслюється, що енергія є необхідною для повсякденного виживання [729].У

спеціальній главі Звіту, присвяченій проблемним питанням енергії у контексті

сталого розвитку – гл. 7 «Енергія: вибір для довкілля та розвитку» –

наголошується на тому, що енергія є необхідною для щоденного виживання.

Питання щодо залежності майбутнього від енергії є природнім, оскільки
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енергія забезпечує «невід’ємні послуги» для людського життя – теплову

енергію для зігрівання, приготування їжі та виробництва, електроенергію для

транспорту та механізованої праці.

У Йоханненсбургзькій декларації зі сталого розвитку, ухваленій на

Всесвітньому саміті сталого розвитку у 2002 році, акцентується увага на

залежності людської гідності від задоволення базових потреб, до яких, зокрема,

віднесена потреба в енергії [677].

В усьому світі існує проблема забезпечення сталого доступу до

енергетичних послуг. Серед причин цього може бути, зокрема, відсутність

технічних можливостей забезпечення енергопостачання, наприклад, проблема

віддалених регіонів. Відсутність доступу до енергії може бути також

результатом неможливості оплати енергетичних послуг, а саме коли людина

(родина) не може оплачувати сучасні енергетичні послуги (зокрема, послуги

опалення, електропостачання, газопостачання) за обґрунтованими

цінами/тарифами. В останньому випадку йдеться про таке явище, як

енергетична бідність [73, с. 172–173; 85, с. 186]. Вирішення зазначеної

проблеми належить до першочергових завдань країн світу. Л. А. Авілес,

аналізуючи питання доступу до електроенергії у праві ЄС, звертає увагу, що

така проблема існує як у нових державах – членах ЄС, так і у розвинутих

країнах ЄС [574]. Як справедливо зазначає С. Р. Туллі, національні енергетичні

політики здебільшого сфокусовані на сучасних економічних секторах

(промисловість, транспорт та міська інфраструктура), ігноруючи розвиток

сільської місцевості [764]. Додамо, що забезпечення доступу до енергетичних

ресурсів населення також нерідко знаходиться у шкалі пріоритетів

національних політик після енергетичної безпеки галузей економіки.

Зауважимо, що для України питання вартості енергетичних послуг для

населення є надзвичайно актуальним. Як зазначають науковці, починаючи з

жовтня 1994 року вартість комунально-побутових послуг для населення

України невпинно зростає. Якщо раніше середня українська сім’я витрачала на

оплату таких послуг 4 % свого доходу, то в 2006 р. мала сплачувати приблизно
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четверту-п’яту його частину, а з 2007 р. – значно більше [455, с. 9]. У виступі

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Н. І. Карпачової на

засіданні ВРУ 14 січня 2011 р. наголошувалося на тому, що відповідно до

завдань цілей розвитку тисячоліття до 2015 року Україна мала б зменшити на

третину частку свого бідного населення. Проте за офіційними даними рівень

бідності перевищує 26 відсотків і, фактично, залишається ще на рівні 2000 року.

Надзвичайно високою є бідність сільського населення, а також родин з дітьми.

За критеріями ж Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН) для країн

Центральної і Східної Європи бідними є майже 81 відсоток населення України.

При цьому, як зазначається у виступі, у зверненнях до Уповноваженого люди

скаржаться на низькі зарплати і пенсії, неможливість в умовах стрімкого

зростання цін і тарифів прогодувати свої сім’ї і забезпечити їх

найнеобхіднішим [104]. Як справедливо зазначає О. В. Тищенко, Україні

необхідна комплексна стратегія подолання бідності з метою підвищення якості

життя [503, с. 304].

У Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 65/151 від 20 грудня 2010 р.,

якою 2012 р. було проголошено Міжнародним роком сталої енергії для всіх,

зокрема, звертається увага на те, що понад три мільярди людей у країнах, що

розвиваються, розраховують на традиційну біомасу для приготування їжі та

опалення, 1,5 мільярди людей не мають електроенергії, і навіть якщо

енергетичні послуги є доступними, мільйони бідних людей не здатні їх

оплачувати [730].

Слід звернути увагу, що в Декларації тисячоліття ООН, ухваленій

резолюцією 55/2 Генеральної Асамблеї від 8 вересня 2000 р. [136], у якій

визначено 8 цілей розвитку тисячоліття, необхідність забезпечення доступу до

енергетичних ресурсів також окремо не визначена, на відміну від забезпечення

доступу до питної води. Зокрема, у Декларації тисячоліття передбачено до 2015

р. скоротити вдвічі частку населення земної кулі, що не має доступу до

безпечної питної води, зокрема, внаслідок нестачі грошових коштів. Визнаючи

важливість доступу до чистої питної води для виживання людини, слід ще раз
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підкреслити, що саме енергоспоживання насамперед електропостачання,

дозволяє отримати очищену питну воду у необхідній кількості, на що звертають

увагу вчені [569].

У публікації ЮНЕСКО «Безпека людини: підходи та проблеми» (2008

р.) [660] енергетична небезпека віднесена до основних ризиків та небезпек для

громадян Східної Європи, а нестача ресурсів (нафти, газу, енергії) – до

основних ризиків та небезпек, для громадян Західної Європи. У цій публікації

велика увага приділяється питанням, пов’язаним з енергією, у контексті

забезпечення безпеки людини, зокрема, забезпечення рівного доступу до

енергетичних послуг, а також енергозбереження, використання відновлюваних

джерел енергії, захисту довкілля у процесі використання енергії.

На наявність безпосереднього зв’язку між належним доступом до

енергетичних послуг та вирішенням широкого кола соціальних проблем

звертається увага ще в одному документі – «Оцінка світових енергетичних

ресурсів: енергія та проблема сталості», – підготовленому спільно Програмою

розвитку ООН (ПРООН), Департаментом ООН з економічних і соціальних

питань та Світовою енергетичною радою [780]. Зокрема, у зазначеному

документі вказується, що енергетичні послуги є важливим внеском у вирішення

таких першочергових завдань розвитку, як забезпечення адекватним

харчуванням, житлом, одягом, санітарними умовами, медичними послугами,

навчанням та доступом до інформації. Тобто, енергія є одним із показників або

чинників бідності та розвитку, однак, життєво необхідним. Енергетичний вимір

бідності – енергетична бідність – у вказаному документі визначається як

відсутність достатнього вибору у доступі до адекватних, доступних, надійних,

високоякісних, безпечних та екологічних енергетичних послуг для сприяння

економічному та людському розвитку.

Європейський економічний та соціальний комітет (далі – Комітет) у

своєму Висновку «Про енергетичну бідність у контексті лібералізації та

економічної кризи» від 14 липня 2010 р. [711] привертає увагу до необхідності

захисту соціально вразливих споживачів енергії, кількість яких постійно
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збільшується в умовах постійного зростання цін на електричну енергію, газ,

вугілля тощо. Комітет визначає боротьбу з енергетичною бідністю як новий

соціальний пріоритет. Вирішення цієї проблеми потребує вжиття дієвих заходів

як на рівні ЄС, так і на національному рівні. При цьому ЄС має розробити

загальні рекомендації для того, щоб забезпечити єдиний підхід до вирішення

цієї проблеми у державах – членах ЄС. Передусім, Комітет радить розробити на

рівні ЄС єдине визначення енергетичної бідності, яке надалі буде

імплементоване на національному рівні держав – членів ЄС. Як один із

варіантів визначення терміну «енергетична бідність», Комітет пропонує

складність або неможливість забезпечити адекватне опалення у приміщенні або

доступ до інших найважливіших енергетичних послуг за доступними цінами.

Зазначений критерій є загальним, до нього можуть додаватися також інші

критерії з метою врахування суспільного розвитку. Причиною енергетичної

бідності Комітет визначає поєднання трьох факторів: низький дохід, неналежна

якість будівель та високі ціни на енергію. Відповідно вирішення цих проблем

має стати ключовими завданнями державної політики у сфері захисту соціально

вразливих споживачів. Враховуючи важливість покращення енергетичних

характеристик будівель, уповноваженим державним органам необхідно

розробити дієві організаційно-правові механізми підтримки здійснення

енергоефективних заходів у будівлях, де проживають соціально вразливі

споживачі енергії. Комітет звертає увагу, що деякі держави – члени ЄС вже

розробили необхідні заходи (позитивний досвід мають, зокрема, Бельгія,

Іспанія, Франція, Італія та Великобританія), спрямовані на запобігання

енергетичній бідності. У переважній більшості ці заходи стосуються:

 цін на енергію (наприклад, «соціальні» або «субсидовані»

тарифи);

 якості будівель (наприклад, стимулювання покращення

енергоефективності як державних, так і приватних будівель);

 низького доходу (наприклад, фінансова підтримка) [68, с. 34].
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У запиті Комітету щодо спільної системи оподаткування енергетики від

14 лютого 2013 р. [646] зазначено, що Комітет цим запитом повторно запрошує

до розроблення спільного на рівні ЄС визначення енергетичної бідності, яке

буде автоматично використане на національному рівні для заходів підтримки

найбільш соціально вразливих верств населення.

В Оцінці світових енергетичних ресурсів (оновленій) 2004 р. [780]

зазначається, що доступ до економічно доступних енергетичних послуг є

ключовим для діяльності людини, розвитку та економічного зростання. При

цьому наголошується, що мається на увазі саме доступ до енергетичних послуг,

а не енергопостачання як таке, що є дуже важливим.

У Звіті Робочої групи WEHAB «Засади заходів щодо енергії» (серпень,

2002) [559] також зазначається, що енергетичні послуги є важливими для

сталого розвитку. Спосіб, у який ці послуги надаються, розподіляються та

використовуються, впливає на соціальні, економічні та екологічні показники

будь-якого розвитку. При цьому, як вважають автори вказаного документа,

хоча енергія сама по собі не є базовою потребою людини, однак вона є

критичною для задоволення всіх потреб. Відсутність доступу до різноманітних

та доступних енергетичних послуг означає, що базові потреби багатьох людей

не будуть задоволені.

Тобто, доступ до сучасних енергетичних послуг є необхідним для

забезпечення задоволення базових потреб людини, а, відповідно, енергетична

безпека є невід’ємним компонентом безпеки людини.

Як зазначалося вище, щодо національної безпеки в цілому та

національної енергетичної безпеки зокрема вчені визначають гуманістичну

складову, спрямованість, передусім, на задоволення інтересів людини.

Наприклад, В. Ліпкан говорить про гуманістичний вимір права національної

безпеки, який полягає в тому, що воно орієнтується на людину, втілення та

реалізацію її інтересів, що відповідають законам добра і справедливості, самій

концепції гуманізму [251, с. 113]. Коли ж йдеться про глобальну енергетичну

безпеку, нерідко звертають увагу, передусім на належне функціонування
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енергетичних ринків. Наприклад, І. Чукаєва пропонує визначити глобальну

енергетичну безпеку як сталу систему правових, політичних, передусім –

економічних відносин, що дозволяє підтримувати ефективне функціонування

світової енергетичної системи, усуваючи та компенсуючи негативний вплив

дестабілізуючих чинників різного характеру, з метою забезпечення належного

попиту та сталої пропозиції енергії, сталої та раціональної роботи регіональних

та світового енергетичних ринків з обов’язковим дотриманням вимог

технологічної та екологічної безпеки [523, с. 102]. Визначаючи важливість

економічної складової глобальної енергетичної безпеки, вважаємо за необхідне

акцентувати увагу на гуманістичному аспекті, а саме на задоволенні

енергетичних інтересів людини.

Підсумовуючи зазначене, забезпечення енергетичної безпеки держави є

одним із основних принципів державного регулювання у сфері енергетики. Під

енергетичною безпекою, на наш погляд, розуміти стан захищеності носіїв

енергетичних інтересів (зокрема, людини, суб’єкта господарювання, галузі

економіки, регіону, держави) від загроз дефіциту в забезпеченні їх потреб в

енергії шляхом доступу до безпечних для життя, здоров’я людини та

навколишнього природного середовища енергетичних послуг належної якості

за економічно обґрунтованими і доступними цінами на умовах безперервності,

надійності, диверсифікованості джерел енергопостачання, ефективності та

раціональності, використання енергетичних ресурсів з відновлюваних джерел

енергії, рівного доступу для всіх категорій громадян;

На основі існуючих підходів до визначення видів безпеки в цілому та

енергетичної безпеки зокрема, вважаємо за доцільне виділити, поряд з

глобальною, національною (державною) та регіональною енергетичною

безпекою, енергетичну безпеку людини, акцентувавши увагу на

гуманістичному аспекті, а саме на задоволенні енергетичних інтересів людини;

Енергетичну безпеку людини вважаємо за можливе визначити як стан

захищеності людини як носія енергетичних інтересів від загроз дефіциту в

забезпеченні її потреб в енергії шляхом надання доступу до безпечних для
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життя, здоров’я та навколишнього природного середовища енергетичних

послуг належної якості за економічно обґрунтованими і доступними цінами на

умовах безперервності, надійності, диверсифікованості джерел

енергопостачання, ефективності та раціональності, максимально можливого з

огляду на технічні, економічні та інші умови доступності використання

енергетичних ресурсів з відновлюваних джерел енергії, рівного доступу для

всіх категорій громадян.
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1.5. Забезпечення права на доступ до сучасних енергетичних послуг

як принцип державного регулювання у сфері енергетики

Як відомо, збалансування інтересів суб’єктів господарства, споживачів,

суспільства та держави належить до основних цілей державного регулювання у

певних сферах економіки. При цьому чільне місце серед принципів та основних

завдань енергетичного регулятора посідає захист прав споживачів. Безперечно,

належне енергопостачання створює умови для ефективної реалізації більшості

прав та свобод людини і громадянина.

Досить тривалий час доступ до енергії розглядався в юридичній науці у

контексті соціально-економічних прав, а саме права на достатній життєвий

рівень (інші назви – право на достатній життєвий стандарт, право на гідне

життя, право на гідне існування).

Наше сьогоднішнє життя неможливо уявити без енергетичних послуг,

насамперед без електропостачання. Саме доступ до сучасних енергетичних

послуг створює умови для ефективної реалізації переважної більшості прав

людини і громадянина: особистих, політичних, соціальних, економічних,

культурних.

Зокрема, доступ до енергії є невід’ємною умовою забезпечення права на

життя і здоров’я (ст. 27 Конституції України [217]), права на достатній

життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг,

житло (ст. 48 Конституції України), права на безпечне для життя і здоров’я

довкілля (ст. 50 Конституції України). Наявність безперебійного та

ефективного енергозабезпечення є гарантією реалізації, зокрема, права на

підприємницьку діяльність (ст. 42 Конституції України), права на працю (ст. 43

Конституції України). Без доступу до сучасних енергетичних послуг є

неможливим ефективне здійснення права на освіту (ст. 53 Конституції

України), свободи літературної, художньої, наукової і технічної діяльності (ст.

54 Конституції України), права на відпочинок (ст. 45 Конституції України). У
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сучасних умовах належна участь громадян у формуванні органів влади та

органів місцевого самоврядування, в управлінні державними справами, а отже

реалізація ними цілої низки політичних прав (зокрема, закріплених у статтях

36, 37, 38, 40 Конституції України) також є неможливою за відсутності сталого

енергозабезпечення.

У зв’язку з цим забезпечення доступу до сучасних енергетичних послуг

належить до найважливіших завдань сучасної держави, а енергетична безпека

людини, як зазначено вище, є однією з важливих складових енергетичної

безпеки держави.

Враховуючи важливість доступу до сучасних енергетичних послуг для

реалізації основоположних прав людини і громадянина, постає питання, а чи не

є право доступу до енергії одним із основних прав сучасної людини?

Зауважимо, що останніми роками питання щодо сутності права на

доступ до енергії (передусім, до електричної) та його місця у системі прав

людини і громадянина все частіше привертає увагу науковців [73, с. 172–173;

574; 611; 181, с. 76–82], політичних діячів та практиків.

Зокрема, спроби наукового формулювання зазначеної проблеми та

окремі пропозиції щодо її вирішення містяться у працях Е. Бредбрука,

Дж. Г. Гардам та М. Кормьє [566; 567; 568; 569], С. Р. Туллі [764; 765; 766],

Д. М. Смоліна [740], А. Педерсона [718].

Президент США Барак Обама на прес-конференції, присвяченій візиту

Президента Китайської Народної Республіки Ну Цзиньтао у січні 2011 р.,

зазначив, що Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб сотні мільйонів людей

подолали бідність, вірячи, що складовими справедливості та прав людини є

можливість людей заробляти на життя, мати достатньо їжі, дах над головою, та

електроенергію [722]. Тобто, доступ до електроенергії розглядається Бараком

Обамою як право людини, належна реалізація якого є однією з обов’язкових

умов подолання бідності.

На думку російського вченого І. І. Ісакова, забезпечення доступу до

електроенергії є одним із основних принципів енергетичного співробітництва
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держав. Науковець звертає увагу на те, що в теорії міжнародного права

проблема існування вказаного принципу не піднімалася, не сформульовано та

не розкрито його правовий зміст і в міжнародно-правових документах [181, с.

76–82].

Австралійський вчений Е. Бредбрук розглядає доступ до енергетичних

послуг як необхідну умову сталого розвитку та подолання бідності. Вчений

звертає увагу, що, хоча міжнародне співтовариство визнає необхідність

забезпечення доступу до енергії для подолання бідності, однак, на сьогодні це

визнання не отримало юридичного оформлення на міжнародному рівні [569].

Відповідно до ст. 22 Загальної декларації прав людини, прийнятої і

проголошеної резолюцією 217 А (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня

1948 р., кожна людина як член суспільства має право на соціальне забезпечення

і на здійснення необхідних для підтримання її гідності і для вільного розвитку її

особи прав у економічній, соціальній і культурній сферах за допомогою

національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до

структури і ресурсів кожної держави [569]. Безумовно, належна реалізація

переважної більшості прав людини у зазначених сферах на сьогодні є

неможливою без доступу до енергії.

Важливе значення для визначення місця права на доступ до

електроенергії в системі прав людини є аналіз положень Міжнародного пакту

про економічні, соціальні і культурні права, ратифікованого Указом Президії

Верховної Ради УРСР від 19 жовтня 1973 р. № 2148-VIII (далі – Пакт) [274].

Передусім, відповідно до ст. 11 Пакту держави, які беруть у ньому

участь, визнають право кожного на достатній життєвий рівень для нього і його

сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг і житло, і на неухильне

поліпшення умов життя. Держави – учасниці вживуть належних заходів щодо

забезпечення здійснення цього права, визнаючи важливе значення

міжнародного співробітництва, заснованого на вільній згоді. Держави, які

беруть участь у цьому Пакті, визнаючи основне право кожної людини на

свободу від голоду, повинні вживати необхідних заходів індивідуально і в
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порядку міжнародного співробітництва, які б включали проведення конкретних

програм для того, щоб, зокрема, поліпшити методи виробництва, зберігання і

розподілу продуктів харчування шляхом широкого використання технічних і

наукових знань, поширення знань про принципи харчування і вдосконалення

або реформи аграрних систем та щоб досягти найбільш ефективного освоєння і

використання природних ресурсів.

Хоча у зазначеній статті не йдеться про доступ до енергетичних послуг,

однак цілком логічно науковці пов’язують можливість реалізації права на

достатній життєвий рівень з наявністю доступу до енергії, передусім, до

електроенергії [764; 611]. Зауважимо, що Комітет економічних, соціальних та

культурних прав ООН визначає право на доступ до енергії в складі права на

достатній життєвий рівень, однак не як окремої складової, а як елемента права

на належне житло. Так, у Загальному коментарі Комітету економічних,

соціальних та культурних прав ООН від 13 грудня 1991 р. № 4 «Право на

належне житло (Ст. 11(1))» зазначається, що право на достатнє житло включає,

зокрема, стабільний доступ до енергії для приготування їжі, опалення та

освітлення [758]. Крім того, Комітет звертає увагу на необхідність забезпечення

координації між міністерствами та регіональними і місцевими органами влади

для узгодження пов’язаних напрямів політики (економічної, агропромислової,

екологічної, енергетичної тощо) у процесі виконання обов’язків, що

випливають зі ст. 11 Пакту.

Аналогічний підхід застосовується і Європейським комітетом із

соціальних прав, який здійснює контроль за виконанням державами –

учасницями Європейської соціальної хартії. Зокрема, у Висновках 2003 р. щодо

Франції в частині дотримання ст. 31 Європейської соціальної хартії

(переглянутої) від 3 травня 1996 р. Комітет невід’ємною складовою права на

адекватне житло визначає наявність таких базових енергетичних зручностей, як

опалення та електроенергію [647].

Вітаючи в цілому визнання Комітетом економічних, соціальних та

культурних прав ООН, а також Європейським комітетом із соціальних прав
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важливості забезпечення доступу до енергетичних послуг як необхідної умови

реалізації права на адекватне житло, вважаємо, що такий підхід до визначення

права на доступ до енергетичних послуг є занадто вузьким. І в цьому контексті

підтримуємо позицію англійського вченого Стівена Р. Туллі, який пропонує

підкреслити важливість доступу до електроенергії у Загальному коментарі

щодо права на достатній життєвий рівень [764]. Одночасно вважаємо, що

доступ до електроенергії не є виключно складовою права на достатній

життєвий рівень.

Як зазначалося вище, від наявності доступу до сучасних енергетичних

послуг, та, передовсім, до електрозабезпечення, залежить можливість

ефективної реалізації цілої низки економічних, соціальних та культурних прав.

Зокрема, безпосереднє відношення до піднятої проблематики має ст. 15 Пакту,

у якій закріплене право кожної людини на користування результатами

наукового прогресу та їх практичне застосування. Безумовно, виробництво та

використання електричної енергії належать до найбільш вагомих результатів

наукового прогресу, без яких неможливим є подальший розвиток. Безсумнівно,

від наявності доступу до електроенергії залежить ефективна реалізація також

інших прав, передбачених Пактом, зокрема: права заробляти на життя (ст. 6);

права на справедливі і сприятливі умови праці, яке включає також умови

роботи, що відповідають вимогам безпеки та гігієни (ст. 7); права на найвищий

досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я (ст. 12); права на освіту (ст.

13); права на участь у культурному житті, свободи творчої та наукової

діяльності (ст. 14).

Останніми роками проблему доступу до електроенергії все частіше

розглядають у контексті забезпечення гендерної рівності та недопущення

дискримінації жінок [780]. Як зазначає К. Даніельсен, жінки у більшості країн,

що розвиваються, страждають від енергетичної бідності більше, ніж чоловіки.

Без доступу до сучасних енергетичних послуг жінки та дівчата проводять

більшу частину дня, виконуючи базові побутові роботи, включаючи тривалі та

фізично важкі роботи щодо збирання біомаси. Доступ до енергії залежить від
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статі. Нерівні гендерні відносини обмежують можливість жінок брати участь та

захищати свої енергетичні потреби у процесі прийняття рішень на всіх рівнях

енергетичної системи [611]. До речі, доступ до енергетичних послуг К.

Даніельсен розглядає як право людини, зазначаючи, що індивідуальні

споживачі енергії – чоловіки та жінки – є власниками прав, які мають законне

право вимагати від Держави як первинного носія обов’язку захищати,

стимулювати та підтримувати їхні права доступу до базових енергетичних

послуг [611]. На необхідність забезпечення доступу жінок, що проживають у

сільській місцевості, до послуг з електропостачання, звертається увага у

Конвенції ООН «Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок» від 19

грудня 1979 р. (ратифіковано Україною як членом ООН у 1980 р.). Пунктом (h)

ч. 2 ст. 14 вказаної Конвенції передбачено, що держави – учасниці вживають

усіх відповідних заходів для ліквідації дискримінації щодо жінок у сільських

районах з тим, щоб забезпечити на основі рівності чоловіків і жінок їх участь у

розвитку сільських районів та в одержанні переваг від такого розвитку і,

зокрема, забезпечують таким жінкам право користуватися належними умовами

життя, особливо житловими умовами, каналізацією, електро- та

водопостачанням, транспортом і зв’язком [607].

У ст. 11 Додаткового протоколу до Американської конвенції про права

людини у сфері економічних, соціальних та культурних прав, підписаного

державами – членами Організації американських держав у Сан Хосе (Коста

Ріка) 17 листопада 1988 р., закріплене право на безпечне для здоров’я довкілля.

Складовою цього права визначено право кожного на доступ до базових

публічних послуг, до яких традиційно відносять доступ до енергетичних

послуг.

Як справедливо звертає увагу Всесвітня організація охорони здоров’я,

право на здоров’я полягає у тому, що уряди повинні створити умови, за яких

кожен може бути максимально здоровим. Такі умови включають, зокрема,

забезпечення доступності медичних послуг, здорові та безпечні умови праці,

належне житло та поживну їжу [759].
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Законом України від 6 лютого 1998 р. № 89/98-ВР було ратифіковано

Договір до Енергетичної Хартії. Зокрема, у преамбулі до Європейської

енергетичної хартії зазначається, що розширення енергетичного

співробітництва між Сторонами, що підписали цей документ, є необхідною

умовою економічного прогресу та – у більш широкому плані – соціального

розвитку і підвищення якості життя. Тобто визнається безпосередній зв’язок

між доступом до енергетичних послуг та якістю життя.

На нашу думку, в сучасних умовах право на доступ до електричної

енергії є одним із основних прав людини, від якого залежить реалізація

багатьох інших прав людини і громадянина: особистих, економічних,

соціальних, культурних, політичних. Цей факт визнає і професійна

громадськість, і суспільство в цілому. У зв’язку з цим існує нагальна

необхідність нормативного закріплення та уніфікованого визначення сутності

цього права, насамперед на міжнародному рівні. У зв’язку з цим вважаємо

більш доцільним розроблення Загального коментаря щодо права на доступ до

електроенергії та його зв’язку з іншими правами людини, передбаченими

Міжнародним пактом про економічні, соціальні і культурні права.

У контексті боротьби з енергетичною бідністю все частіше лунають

пропозиції щодо включення права на доступ до електроенергії до переліку

фундаментальних прав людини та внесення відповідних доповнень до

національних конституцій. Передусім такі пропозиції висловлюються у країнах,

де проблема бідності в цілому та проблема енергетичної бідності зокрема стоїть

дуже гостро, наприклад, в Індії, Пакистані, Республіці Південна Африка та ін.

Зокрема, в 2012 р. Асоціація адвокатів Лахора (Пакистан) запропонувала

Уряду розробити доповнення до Конституції щодо визначення права на

електроенергію як фундаментального права людини [575].

З достовірних джерел відомо, що конституційні документи XVIII–XIX

ст. проголошували насамперед так звані класичні, тобто громадянські й

політичні права. Але навіть за цих часів деякі видатні економісти і філософи

вважали, що громадяни мають право сподіватися зусиль з боку державних
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органів, спрямованих на покращення їх життєвих умов. Так, філософи-

просвітники згаданого періоду наводили аргументи на користь того, що набуло

пізніше назви «соціально-економічні права»: Жак Тюрго писав про право на

працю, Джон Адамс і Гракх Бабеф – про право на освіту, а Томас Пейн – про

право на пенсію за віком [214, с. 75].

Як справедливо зазначає Н. Г. Шукліна, в сучасних доктринах

конституційного права і законодавстві багатьох зарубіжних країн, відверто

кажучи і в Україні, спостерігається явна недооцінка економічних, соціальних і

культурних прав [544, с. 270]. Н. Г. Шукліна та О. В. Совгиря, досліджуючи

підходи науковців до сутності соціально-економічних прав, звертають увагу на

позицію М. В. Баглая та Ю. М. Тодики, які вважають, що багато соціально-

економічних прав мають характер принципів, правових стандартів і не

забезпечуються безпосереднім захистом у судовому порядку [484, с. 175]. На

підтвердження своєї позиції М. В. Баглай та Ю. М. Тодика наголошують, що

положення Міжнародного пакту про соціальні, економічні та культурні права

реалізуються залежно від матеріальних можливостей держави та поступово,

тоді як положення Міжнародного пакту про громадянські та політичні права

підлягають застосуванню без таких застережень [215, с. 150]. Таку відмінність у

гарантуванні прав людини за зазначеними Пактами В. С. Семенов пояснює тим,

що у процесі опрацювання обов’язкової до виконання Хартії з прав людини

більшість держав погодилася з тим, що для трансформації міжнародно

визнаних норм у національне право достатнім є ухвалення відповідного

законодавчого акта; для реалізації соціальних і економічних прав потрібно

дійти відповідного рівня економічного розвитку. Саме тому Міжнародний пакт

про громадянські й політичні права однозначно встановлює як повинність

кожної держави виконання взятих на себе обов’язків; Міжнародний пакт про

економічні, соціальні та культурні права формулюється як побажання, як

завдання на майбутнє [214, с. 75–76].

Крім того, М. В. Баглай та Ю. М. Тодика обґрунтовують свою позицію

тим, що в деяких державах, зокрема, в США, ця група прав не належить до
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категорії основних, а тому не включається в конституції [215, с. 135]. У

Швейцарії Верховний Суд, який є органом конституційного контролю у цій

державі, не поширює судовий захист і право подання конституційної скарги на

соціально-економічні права. Такої само позиції дотримується й Конституційний

Суд Австрії [201, с. 427].

Аналізуючи підходи, що застосовуються в зарубіжних країнах (зокрема,

в Німеччині), а також позиції вітчизняних фахівців (Ю. М. Тодики,

М. В. Баглая) Н. Г. Шукліна робить висновок, що аргументи є недостатньо

обґрунтованими щодо віднесення групи економічних, соціальних і культурних

прав до другорядних. На підтвердження своєї думки вчена наводить положення

Конституції України (статті 8, 22), згідно з якими всі права і свободи людини і

громадянина, закріплені Конституцією України, гарантуються і не можуть бути

скасовані, норми Конституції є нормами прямої дії, розповсюджуються на всі

без винятку конституційні права, а також гарантується звернення до суду для

захисту всіх конституційних прав і свобод людини і громадянина

безпосередньо на підставі Конституції України. Визнаючи відмінність у

підходах до гарантування громадянських і політичних прав, з одного боку, та

економічних, соціальних та культурних прав, з другого, у міжнародно-правових

документах (Пакті про громадянські і політичні права та Пакті про економічні,

соціальні і культурні права), автор поділяє позицію інших фахівців [208, с. 173]

щодо того, що більш висока матеріальна ціна забезпечення соціально-

економічних прав змусила в інтересах країн, що розвиваються, записати

положення про поступовість їх здійснення [544, с. 272].

Підтримуючи в цілому висловлену позицію щодо обов’язковості для

держав – учасниць Пакту про економічні, соціальні і культурні права

гарантувати зазначені права на своїй території, зауважимо, що положення

Пакту щодо поступовості їх забезпечення (ст. 2), з урахуванням наявних

ресурсів, стосується всіх держав – учасниць Пакту, а не лише країн, що

розвиваються. Зазначені країни можуть, зважаючи на своє народне
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господарство, визначати, якою мірою вони гарантуватимуть визнані в цьому

Пакті економічні права особам, які не є їх громадянами.

В обґрунтування своєї позиції Н. Г. Шукліна також зазначає, що

останнім часом науковці все частіше висловлюються на захист соціально-

економічних і культурних прав людини і громадянина. У цьому контексті автор

звертає увагу на виступ О. О. Кутафіна на Всеросійській науковій конференції

(лютий 2000 р.), у якому він, зокрема, заявив: «… Дуже часто висловлюється

думка, що ми все зруйнували, але досягли свободи слова. Але зміст демократії

не в тому, щоб хтось зміг щось сказати… Соціально-економічні права були

нашим завоюванням. Однак ми легко від них відмовилися… Відновлення

повним обсягом соціально-економічних прав громадян повинно бути одним з

головних завдань держави [240, с. 4]».

Одним із основних соціальних прав людини є право людини на гідний

(належний, достатній, адекватний) рівень життя.

Право на достатній життєвий рівень закріплене у ст. 48 Конституції

України. Згідно з цією статтею кожен має право на достатній життєвий рівень

для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.

Аналізуючи право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї,

Н. Г. Шукліна звертає увагу, що це єдина норма розд. ІІ Конституції України,

яка не містить спеціальних конституційних гарантій. У ст. 48 Основного Закону

лише зазначається, що достатній життєвий рівень включає тільки достатнє

харчування, одяг і житло. Як не парадоксально, але за порушення цього права

законодавством України не передбачається взагалі ніякої юридичної

відповідальності [544, с. 294].

Між тим, як слушно зазначають науковці, таке право є основоположним

соціальним правом, яке складає правовий базис для всієї системи прав людини:

право кожного на життя і право кожного на гідність особистості, що ще раз

підтверджує взаємозв’язок і взаємозумовленість усієї системи прав людини

[180, с. 108]. В. В. Мацокін, досліджуючи конституційно-правове регулювання

права людини на достатній життєвий рівень, робить висновок, що право
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людини на достатній життєвий рівень є інтегруючим соціальним правом, яке

об’єднує собою не лише всі інші соціальні права в одну цілісну систему, а й

одночасно зумовлює, певним чином, сутність та зміст правового регулювання

більшості громадянських і політичних прав [266, с. 6]. На думку вченого, право

на достатній життєвий рівень є одним з найбільш важливих та соціально

значущих для кожної людини, а забезпечення цього права є метою діяльності

кожної демократичної країни та одним з основоположних конституційних

принципів сучасної держави. Він пропонує розглядати це право в двох

взаємопов’язаних аспектах: з одного боку, держава створює умови, за яких

кожна здорова, дієздатна людина має реальні можливості забезпечити такий

рівень свого життя, який відповідає її уявленням, а з другого, держава

зобов’язана використовувати усі свої матеріальні, політичні, організаційні та

інші ресурси задля забезпечення достатнього життєвого рівня соціально

незахищених верств населення [266, с. 11].

Розглядаючи органи місцевого самоврядування в інституційному блоці

механізму забезпечення права громадян України на достатній життєвий рівень,

В. В. Мацокін зазначає, що до функцій, які виконують органи місцевого

самоврядування щодо реалізації громадянами права на достатній життєвий

рівень, належать: надання соціальних послуг населенню, соціальний захист,

сприяння працевлаштуванню. Ці функції виконуються через здійснення

повноважень, зокрема, в галузі житлово-комунального господарства,

побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування,

транспорту, зв’язку, освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту.

При цьому дослідник звертає увагу, що загальна соціально-економічна ситуація

у багатьох регіонах не дозволяє органам місцевого самоврядування

використовувати зазначені повноваження належним чином [266, с. 14]. Тобто,

автор визнає важливість належної реалізації повноважень органів місцевого

самоврядування в сфері житлово-комунального господарства для забезпечення

права громадян на достатній життєвий рівень.
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На значення економічних та соціальних прав та свобод людини та

громадянина у механізмі реалізації місцевого самоврядування звертає увагу і

О. В. Батанов. На думку вченого, важливого значення набуває розуміння того,

що економічні права і свободи людини і громадянина виступають вирішальним

інструментом реалізації економічної самоорганізації населення та одночасно

основною метою самостійного вирішення територіальними громадами

господарсько-економічних питань місцевого значення, зокрема, у сфері

житлово-комунального господарства [31, с. 581]. Аналізуючи соціальні права та

свободи людини і громадянина у сфері місцевого самоврядування,

О. В. Батанов акцентує увагу на тому, що важливу роль у системі соціальних

прав займає і право кожного на достатній життєвий рівень. Прикладом

створення механізму реалізації цього конституційного права на місцевому рівні

є, на думку вченого, участь органів місцевого самоврядування у затвердженні

норм споживання та якості житлово-комунальних послуг, контролі за їх

дотриманням; управління об’єктами у сфері житлово-комунальних послуг, що

перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад,

забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації [31, с. 595].

Щодо значення доступу до сучасних енергетичних послуг для

адекватного життєвого рівня в цілому зауважимо, що 2008 р. Департамент

мінералів та енергії (розвиток політики електрифікації та управління)

опублікував перше щорічне дослідження «Соціально-економічний вплив

електрифікації: перспектива домогосподарства». Дослідження проводилося у

трьох провінціях, Лімпопо, Квазулу-Натал та Східний Кейп та покривало

вибірку з 3790 учасників. Загальні результати демонструють, що

електрифікація значно покращує якість життя та благополуччя

домогосподарств. До основних показників слід віднести: (І) понад 90 %

домогосподарств використовують електроенергію як основне джерело

освітлення; (ІІ) освітлення надає такі переваги як збільшення часу для навчання

школярів та підвищення безпеки; (ІІІ) електроенергія покращує доступ до

медіа, що, в свою чергу, підвищує інформованість про різні можливості,
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зокрема, про освіту; (ІV) 63 % домогосподарств використовують

електроенергію як їхнє головне джерело енергії для приготування їжі, наявність

у власності холодильників збільшилася до 65  % та (V) багато підприємств було

утворено в результаті електрифікації, та юридичні фірми змогли працювати

більше годин [680].

З приводу закріплення права на доступ до сучасних енергетичних послуг

у національних конституціях звертаємо увагу, що в зарубіжних країнах

застосовуються різні підходи до регламентації соціально-економічних прав в

цілому, права на достатній життєвий рівень зокрема, та інших прав,

безпосередньо пов’язаних з енергозабезпеченням.

Відповідно до ст. 26 Конституції Республіки Південна Африка [606]

кожен має право мати доступ до належного житла. Держава повинна вжити

обґрунтованих законодавчих та інших заходів у межах наявних ресурсів для

досягнення ефективної реалізації цього права.

Згідно зі ст. 27 Конституції Республіки Південна Африка «Охорона

здоров’я, їжа, вода та соціальний захист» кожен має право на доступ до

послуг з охорони здоров’я, включаючи послуги з репродуктивної

медицини;

достатню їжу та воду; та

соціальний захист, включаючи коли вони не можуть забезпечувати себе

або своїх утриманців, належну соціальну допомогу.

У ст. 25 Конституції Японії [598] «Права добробуту» визначено, що всі

люди повинні мати право підтримувати мінімальні стандарти здорового та

культурного життя. В усіх сферах життя держава повинна докладати зусиль для

забезпечення та розширення соціального добробуту та безпеки, а також

громадського здоров’я.

Згідно зі ст. XI Американської декларації прав та обов’язків людини

(прийнято Дев’ятою міжнародною конференцією Американських Штатів,

Богота, Колумбія, 1948) кожна особа має право на охорону свого здоров’я



104

шляхом санітарних та соціальних заходів, що мають відношення до їжі, одягу,

житла та медичної допомоги, в межах державних та суспільних ресурсів [573].

Конституції низки країн (зокрема, статті 10 та 12 Конституції Австрії

[751], статті 72, 73, 74, 87с Основного Закону Федеральної Республіки

Німеччина [577], статті 117, 118 Конституції Італії [601], ст. 219 Конституції

Анголи [602], ст. 128 Конституції Хорватії [604]) згадують про енергетичні

послуги у контексті розмежування повноважень між державними та місцевими

органами влади (або органами державної влади та органами місцевого

самоврядування).

Відповідно до ст. 73 (14) Основного Закону Федеративної Республіки

Німеччина Федерація повинна мати виключні законотворчі повноваження щодо

виробництва та використання ядерної енергії для мирних цілей, будівництва та

експлуатації відповідних установок, захисту від ризиків, що виникають

внаслідок вивільнення ядерної енергії або іонізуючого випромінювання, а

також розміщення радіоактивних речовин. Згідно зі ст. 74 (11) Основного

Закону Федеративної Республіки Німеччина до конкурентних законодавчих

повноважень віднесено, зокрема, закони з економічних питань, у тому числі,

щодо енергії. Окремих положень стосовно доступу до енергії та права на

достатній життєвий рівень в Основному Законі Федеральної Республіки

Німеччина немає.

Конституція Греції [750] не містить спеціальних положень щодо доступу

до енергетичних послуг/ресурсів, а також права на достатній життєвий рівень.

Опосередковано до цієї сфери можна віднести ст. 22 Конституції Греції, якою

закріплене право кожного на працю, а також обов’язок держави забезпечувати

належні умови праці. Також зі сферою енергетичних послуг пов’язана ст. 17

Конституції Греції, присвячена праву власності, а також можливим його

обмеженням, зокрема, пов’язаним з наданням публічних послуг загального

інтересу, до яких належить також універсальний доступ до енергетичних

послуг. Зв’язок з доступом до енергетичних послуг можна віднайти і в ст. 24

Конституції Греції, в якій ідеться про право на природне та культурне
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середовище, та, відповідно, обов’язок держави створити умови для його

реалізації та захисту. Зокрема, зазначеною нормою передбачено, що держава

повинна вживати необхідних запобіжних та каральних заходів для захисту

довкілля, виходячи з принципу сталого розвитку. Зі сферою енергетичних

послуг опосередковано пов’язана також ст. 57 Конституції Греції. Відповідно

до цієї норми обов’язки члена парламенту є несумісними з роботою або

статусом власника, партнера, керуючого, адміністратора, члена ради

директорів, генерального директора або їх заступників підприємства, яке надає

на основі концесії публічну послугу або державного підприємства, або

підприємства, що надає комунальні послуги (до яких традиційно належать,

зокрема, послуги електро- та теплопостачання).

Найбільш чітко обов’язок держави щодо забезпечення енергетичних

інтересів громадян закріплений у Конституції Швейцарії [648], яка містить

окремий розділ, присвячений енергії та комунікаціям – розділ 6. У ст. 89

Конституції Швейцарії «Енергетична політика» визначено, що в межах своїх

повноважень Конфедерація та Кантони зобов’язані докладати зусиль до

забезпечення достатнього, диверсифікованого, безпечного, економічно та

екологічно сталого енергопостачання, а також економного та ефективного

використання енергії. При цьому Конфедерація повинна встановити принципи

використання місцевих та відновлюваних енергетичних ресурсів та економного

і ефективного використання енергії. Конфедерація повинна законодавчо

врегулювати використання енергії установками, транспортними засобами та

приладами. Вона має стимулювати розвиток енергетичних технологій, зокрема,

у сфері енергозбереження та відновлюваних джерел енергії. Кантони,

насамперед, відповідають за заходи, пов’язані з використанням енергії у

будівлях. Конфедерація враховує у своїй енергетичній політиці зусилля, що

вживаються Кантонами, комунами та бізнесовим співтовариством; вона має

враховувати умови окремих регіонів та економічно обґрунтовані обмеження.

Конфедерація відповідає за законодавче регулювання в сфері ядерної

енергетики (ст. 90 Конституції Швейцарії), транспорту та постачання
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електричної енергії, систем передачі та розподілу для транспортування рідкого

та газоподібного палива (ст. 91 Конституції Швейцарії).

Згідно зі ст. 20 Конституції Королівства Нідерландів [752] «Достаток»

завданням влади має бути збереження засобів до існування населення та

забезпечення розподілу добробуту. Норми щодо права соціального захисту

встановлюються законодавчим актом Парламенту. Громадяни Нідерландів, що

проживають у Нідерландах, які не можуть забезпечувати себе, мають право, у

порядку, встановленому законодавчим актом Парламенту, на допомогу від

органів влади. Відповідно до ст. 22 Конституції Королівства Нідерландів

«Здоров’я» органи державної влади вживають заходів для стимулювання

здоров’я населення, закріпивши у згаданій нормі обов’язок держави щодо

забезпечення належних умов проживання.

Конституція Бельгії не містить спеціальних положень стосовно доступу

до енергетичних послуг. Однак відповідно до ст. 23 Конституції Бельгії [748]

забезпечення економічних, соціальних та культурних прав є обов’язковою

умовою гарантування права на життя з почуттям людської гідності. До таких

прав віднесено, зокрема, право на належне житло, право на доступ до

енергетичних послуг належної кількості, якості та за економічно

обґрунтованими цінами та соціальний мінімум.

У Конституції Болгарії [603] питання доступу до енергетичних послуг

спеціально не регулюються. У ст. 18 закріплено суверенне право держави на

розвідку, розвиток, використання, захист та управління континентальним

шельфом та виключною офшорною економічною зоною, а також їх

біологічними, мінеральними та енергетичними ресурсами. Також згідно з цією

нормою законом має бути встановлена державна монополія на використання

ядерної енергії. При цьому держава повинна використовувати та здійснювати

управління об’єктами у державній власності в інтересах особи та суспільства.

Зауважимо, що спеціальне положення щодо права на достатній життєвий рівень

або права на адекватне житло як його складової у Конституції Болгарії також

відсутнє.
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У Конституції Кіпру [753] міститься єдине положення, що

безпосередньо стосується використання енергетичних ресурсів – ст. 25, – згідно

з якою законом може бути передбачено, що управління підприємствами, що

мають відношення до розробки енергетичних ресурсів, має здійснюватися

виключно Республіканською або муніципальною корпорацією або публічним

корпоративним органом, створеним для цілей такого закону та що знаходяться

під контролем Республіки. Спеціальні положення щодо права на достатній

життєвий рівень в цілому та права на належне житло зокрема у Конституції

Кіпру відсутні.

Конституція Чеської Республіки [600] не містить спеціальних положень

стосовно доступу до енергії. У ст. 7 Конституції зазначено, що держава повинна

піклуватися про розумне використання своїх природних ресурсів та захист

свого природного багатства. Відповідно до ст. 3 Конституції Чеської

Республіки частиною конституційного порядку Чеської Республіки є Хартія

про фундаментальні права та основні свободи [590], у якій відсутні спеціальні

положення щодо доступу до енергетичних ресурсів, а також щодо права на

достатній життєвий рівень. Згадка про природні ресурси (а отже, в тому числі,

енергетичні ресурси) міститься у ст. 35 Хартії, яка закріплює право на

сприятливе навколишнє природне середовище. Так, згідно з цією статтею

кожен має право на своєчасну і достовірну інформацію про стан довкілля та

природних ресурсів.

Конституційний закон Данії також не містить спеціальних положень

щодо енергетичних послуг/ресурсів. Опосередковано ми можемо пов’язати з

піднятою проблематикою ст. 75 (1), відповідно до якої потрібно мати за мету,

щоб кожен працездатний громадянин мав можливість працювати в умовах, що

забезпечують його або її існування, для забезпечення загального блага. Якщо ж

громадянин не має можливості забезпечувати себе або своїх утриманців, він

має право на допомогу з боку держави (ст. 75 (2) Конституції Данії).

Зауважимо, що згідно з «Індексом кращого життя», який складає Організація

економічного співробітництва та розвитку, Данія належить до країн з високим
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стандартом життя [616]. Частка відновлюваних джерел енергії в Данії

становить 20,14 %.

Єдиним положенням Конституції Естонії [605], що безпосередньо

стосується енергетичних ресурсів, є § 5 гл. 1, згідно з яким природне багатство

та ресурси Естонії є національним надбанням, яке має використовуватися

економно.

Цікавим є підхід, використаний у Конституції Фінляндії [749]. По-

перше, право особи брати участь та впливати на розвиток суспільства та її умов

проживання є невід’ємним атрибутом демократії відповідно до розд. 2

Конституції Фінляндії. По-друге, у розд. 19 закріплено право на соціальний

захист, яке включає право кожного на житло та можливість мати своє власне

житло. По-третє, згідно з розд. 20 органи державної влади повинні докласти

зусиль для гарантування кожному права на здорове довкілля та можливості

впливати на рішення щодо середовища їх проживання.

У Конституції Франції 1958 р. [599] відсутній розділ про права та

свободи людини і громадянина. Вони закріплені у Декларації прав людини 1789

р. Конституційний порядок Франції включає Хартію довкілля 2004 р., яка

проголошує необхідність сталого розвитку, невід’ємною умовою якого, як

відомо, є доступ до енергетичних послуг.

Конституція Республіки Молдова [213] не містить спеціальних

положень стосовно доступу до енергетичних послуг/ресурсів. Опосередковано

до цієї сфери можна віднести ст. 126, згідно з якою держава має забезпечувати

раціональне використання землі та інших природних ресурсів відповідно до

національних інтересів, а також ст. 127, якою передбачено, що природні

ресурси економічної зони та континентального шельфу є об’єктами виключно

публічної власності. Згідно зі ст. 47 Конституції Республіки Молдова право

людини на гідний життєвий рівень, необхідний для забезпечення здоров’я та

благополуччя її та членів її сім’ї, у тому числі їжі, одягу, житла, медичного

забезпечення та необхідного соціального обслуговування відноситься до права
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соціального забезпечення та захисту. Відповідно до зазначеної статті вжиття

заходів для забезпечення цього права є обов’язком держави.

Підсумовуючи зазначене вище, можна зробити висновок, що в

розвинутих країнах світу, як правило, конституційно-правовій регламентації

соціальних, економічних та культурних правам не приділяється велика увага.

Це пояснюється підходом до розуміння прав зазначеного покоління як

додаткових благ, а не невід’ємних прав людини. Вважається, що в конституціях

та гарантовані фундаментальні права (особисті та політичні), зокрема, право

заробляти на існування, є достатніми для того, щоб працездатна особа створила

необхідні умови для достойного життя собі та своїй родині. Якщо ж особа не

може самостійно заробляти засоби до існування своєю працею з об’єктивних

причин (зокрема, за віком, станом здоров’я), то вона має право на соціальну

допомогу з боку держави. Натомість, у країнах, що розвиваються, та країнах

перехідного типу блок соціально-економічних прав досить детально

регламентований у конституціях.

Однак у цьому контексті хотілося б звернути увагу на історичні аспекти

формування підходів до розуміння соціально-економічних прав в цілому та

права на гідне людське існування зокрема.

Зауважимо, що правові проблеми створення умов для забезпечення

належного рівня життя людей привертають увагу вчених з кінця 19-го –

початку 20-го сторіччя. Зокрема, проблеми участі держави у подоланні

негативного явища бідності аналізуються в межах поліцейського права, що

викладається в Університеті Святого Володимира у Києві [323, с. 416].

Відомий російський вчений В. Соловйов у своїй праці «Виправдання

добра», написаній у 1897 р., вперше у фаховій літературі Російської імперії

вживає термін «право на гідне існування», визначаючи «обов’язок суспільства

визнавати та забезпечувати за кожним право на гідне людське існування» [488].

До складових цього права вчений включав, серед іншого, забезпечені засоби до

існування (тобто, їжу, одяг та житло з теплом та повітрям. У 1905 р. інший

відомий російський вчений П. Новгородцев, обґрунтовуючи можливість та
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необхідність правового закріплення права на гідне людське існування, зазначав:

«Серед тих прав, які поміщуються, як правило, у сучасних деклараціях, немає

жодного, яке за всіма даними, мало б знайти місце у символі віри сучасної

правосвідомості: це – право на гідне людське існування. А між іншим, якщо є

яка-небудь відмінна риса того нового переконання, яке все більше дає про себе

знати у різноманітних суспільних заявах, так це саме – визнання за вказаним

правом не морального лише, а й юридичного значення. У цьому випадку на

наших очах відбувається один із тих звичайних переходів моральної свідомості

у правову, якими характеризується прогресивний розвиток права. І, можливо, у

нас, в Росії, раніше, ніж будь-де, цьому новому виду права судилося отримати

чітке принципове визнання» [284, с. 321]. Цікавою є позиція П. Новгородцева

щодо визначення змісту права на гідне людське існування. Визнаючи проблему

визначення, що ж таке гідне людське існування, вчений наголошує, що під

правом на гідне існування слід розуміти не позитивний зміст людського ідеалу,

а тільки заперечення тим умов, які абсолютно виключають можливість гідного

людського життя [284, с. 321]. На продовження своєї думки він зазначає, що

потреби людини є різноманітними і суб’єктивними, та визначити точно, де

починається спосіб життя, гідний людини, не можна. Однак з цього не

випливає, що праву тут немає чого робити та що визначати [284, с. 321].

Обґрунтовуючи важливість цього права та необхідність його нормативного

закріплення, у порівнянні з основоположними правами та свободами людини,

П. Новгородцев справедливо зазначає, що право не обмежується однією

охороною свободи, а бере на себе також і регулювання матеріальних умов її

здійснення [284, с. 321].

У розрізі перших законодавчих спроб закріпити право на достойне

людське існування слід звернути увагу на ст. 151 Веймарської Конституції 1919

р., якою передбачалося, що устрій господарського життя повинен відповідати

засадам справедливості, маючи за мету гарантувати для всіх гідне людське

існування. У цих межах належить забезпечити господарську свободу окремої



111

особистості. Законний примус допускається лише для здійснення прав, яким

загрожує небезпека або заради вищих вимог загального блага [212].

Як зазначає відомий російський вчений В. Г. Графський, у російській

Конституції 1993 р. право на гідне людське існування чітко не фіксується,

проголошується лише загальний принцип про політику зі створення умов, що

забезпечують людині гідне життя [131]. Так, відповідно до ч. 1 ст. 7

Конституції Російської Федерації визначено, що Російська Федерація є

соціальною державою, політика якої спрямована на створення умов, що

забезпечують гідне життя та вільний розвиток людини. Науковець,

аналізуючи ситуацію щодо нормативного закріплення права на гідне життя,

що склалася у світі, робить висновок про те, що хоча таке право визнається у

сучасних конституціях, однак не існує у вигляді чинного суб’єктивного

права. Свою позицію автор обґрунтовує тим, що чинне право

характеризується низкою цілком визначених та наявних у суспільній

практиці правил-вимог та процедурних дій. У зв’язку з цим, на його думку,

право на достойне людини існування, що визнається концептуально та

доктринально, все ще очікує на своє інституційне та гарантоване процедурне

оформлення та закріплення [131].

І, насамкінець, на завершення думки щодо важливості закріплення

права на доступ до енергетичних послуг як права людини, звернімося

знову до праці П. Новгородцева. Аргументуючи свою пропозицію

стосовно нормативного закріплення права на гідне людське існування, він

зазначав, що звичайно розуміється, що справжня та повна реалізація цього

права була б одночасно вирішенням соціального питання. Проте це зовсім

не заважає включити це право до декларації прав. Чи не здавалося це

можливим вже сто років тому, у момент захоплення ідеєю соціальною

справедливості? І найголовніші права, які вже тепер перераховуються у

деклараціях, чи не вбачаються вони досі швидше величезними та значними

завданнями для розвитку, ніж остаточно здійсненними благами діючого

життя? [284, с. 327].
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Враховуючи зазначене, вважаємо, що настав час на нормативно-

правовому рівні визнати обов’язок держав створювати умови для реалізації

та захисту прав громадян на безперебійний доступ до сучасних енергетичних

послуг за економічно обґрунтованими цінами з метою забезпечення

громадської, національної та глобальної енергетичної безпеки. На наш

погляд, право на доступ до енергетичних послуг має бути закріплене у

міжнародно-правових актах з прав людини, а також в актах національного

законодавства країн світу, насамперед, у конституціях. Вважаємо, що це

право може бути закріплене або як окреме право людини, або в складі

окремої складової права на достатній життєвий рівень (не як складова права

на адекватне житло). Крім того, цьому праву може кореспондувати

закріплений у конституціях обов’язок держав (уповноважених органів)

гарантувати реалізацію цього права.

На користь доцільності конституційно-правового закріплення права на

доступ до сучасних енергетичних послуг можна навести також наступні

аргументи. Як справедливо зазначає Ю. С. Шемшученко, демократизм будь-

якої держави визначається її ставленням до прав і свобод людини і громадянина

[531, с. 201]. С. Шевчук акцентує увагу на тому, що норми Конституції України

є нормами прямої дії, тобто виступають безпосередніми регуляторами

суспільних відносин [530, с. 184]. При цьому, як аргументовано зазначає

вчений, для їх належної реалізації не потрібно очікувати прийняття інших

нормативно-правових актів, а органи судової влади не можуть відмовитись від

їх застосування з посиланням на необхідність прийняття якихось додаткових

«конкретизуючих» норм законів. Вони застосовуються безпосередньо

незалежно від того, чи прийнято на їх розвиток відповідні закони або інші

нормативно-правові акти (абзац 2 п. 2 мотивувальної частини Рішення

Конституційного Суду України від 19 квітня 2001 р. за №4-рп/2001). Особливо

це стосується реалізації конституційних норм про права людини та основні

свободи [530, с. 175–185].
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Тобто, право на доступ до сучасних енергетичних послуг є соціально-

економічним правом людини, яке потребує нормативно-правового закріплення.

У зв’язку з цим постає питання про зміст окресленого права.

Е. Бредбрук у загальному вигляді визначає право на доступ до

енергетичних послуг як забезпечення доступу на базі рівності та

недискримінаційності до достатнього, регулярного, ефективного, безпечного

та економічно доступного постачання (в ідеалі, чистої та сталої) енергії

[566].

Вважаємо, що зазначене визначення може бути взяте за основу, однак,

потребує доповнення, враховуючи такі аспекти.

Передусім, слід підкреслити, що йдеться про доступ не до енергії, а до

енергетичних послуг. По-друге, не до будь-яких енергетичних послуг, а саме до

сучасних енергетичних послуг.

На підставі проведеного аналізу вважаємо за доцільне визначити такі

основні вимоги до сучасних енергетичних послуг:

 технічну доступність, тобто, наявність технічних можливостей для

забезпечення доступу до енергетичних послуг;

 економічну доступність – економічно обґрунтована вартість

енергетичних послуг та наявність у споживачів (насамперед, населення)

достатніх фінансових ресурсів для їх оплати;

 рівність/недискримінаційність надання енергетичних послуг, а саме

забезпечення рівного доступу до енергетичних послуг для всіх категорій

споживачів, зокрема, жінок та соціально вразливих верств населення;

 безпечність енергетичних послуг для життя та здоров’я людини та

навколишнього природного середовища;

 безперервність надання енергетичних послуг;

 надійність надання енергетичних послуг;

 належну якість енергетичних послуг;

 диверсифікованість джерел енергопостачання;
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 ефективність та раціональність використання енергетичних

ресурсів;

 використання енергетичних ресурсів з відновлюваних джерел

енергії;

Е. Бредбрук, розкриваючи зміст недискримінаційного підходу у наданні

енергетичних послуг, звертає увагу на дуже важливий аспект, а саме: обов’язки

держави у забезпеченні доступу до енергетичних послуг в умовах приватизації

підприємств енергетичного комплексу. На нашу думку, абсолютно

справедливим є висновок вченого про те, що сам по собі факт приватизації не

звільняє державу від обов’язку забезпечувати виконання приватними гравцями

обов’язків щодо прав людини. Заслуговує на підтримку ще один аргумент

Е. Бредбрука на користь закріплення доступу до енергетичних послуг як права

людини – незважаючи на складність забезпечення соціально-економічних прав

в цілому, безперечним є той факт, що наявність конкретної норми (конкретного

соціально-економічного права) дозволяє зосередити зусилля на національному,

і на міжнародному рівнях для забезпечення виконання державами зобов’язань

перед своїми громадянами.

Підсумовуючи вищезазначене, вважаємо, що право на доступ до

сучасних енергетичних послуг слід визначити як можливість людини

отримувати безпечні для життя, здоров’я та навколишнього природного

середовища енергетичні послуги належної якості за економічно

обґрунтованими та доступними цінами на умовах безперервності, надійності,

диверсифікованості джерел енергопостачання, ефективності та раціональності,

використання енергетичних ресурсів з відновлюваних джерел енергії, рівного

доступу для всіх категорій громадян.

Вважаємо, що зазначене право має бути закріплене у міжнародно-

правових актах з прав людини, а також в актах національного законодавства

(передусім, у конституціях) або як окреме право людини, або як окрема

складова права на достатній життєвий рівень (див. Додаток А).
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Висновки до Розділу 1

Дослідження теоретико-правових засад державного регулювання у сфері

енергетики дає можливість сформулювати наступні висновки.

На підставі аналізу та узагальнення наукових підходів категорію

«державне регулювання» слід відмежувати від категорії «державне управління»

за такими критеріями, як сфера застосування, вид економічної системи, мета,

суб’єкти, об’єкти, співвідношення прямих (адміністративних) та

опосередкованих методів державного впливу, враховуючи, що: державне

регулювання характерне для ринкової економіки, а отже, є інструментом

регуляторної держави; метою державного регулювання є збалансування

публічних та приватних інтересів; суб’єктами державного регулювання є

органи державного регулювання, утворені за експертним принципом, незалежні

у здійсненні своєї діяльності від уряду, інших державних органів та

регульованих галузей; об’єктом державного регулювання є середовище, у

якому функціонують індивідуальні та колективні суб’єкти, і здійснюється

державне регулювання з метою створення умов для досягнення оптимального

балансу публічних та приватних інтересів; при здійсненні державного

регулювання застосовуються методи як опосередкованого, так і прямого

(адміністративного) впливу, однак, пріоритет мають саме методи

опосередкованого впливу.

Державне регулювання у сфері енергетики необхідно розглядати як

комплекс правових, економічних та технічних засобів, за допомогою яких

здійснюється вплив держави в особі уповноважених органів на діяльність

суб’єктів господарювання у сфері енергетики, спрямований на забезпечення

енергетичної безпеки, збалансування публічних та приватних інтересів у сфері

енергетики, створення умов для розвитку конкуренції, забезпечення
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недискримінаційного доступу до товарів та послуг суб’єктів господарювання

галузі енергетики, захист прав споживачів енергетичних послуг.

Особливістю інституційного забезпечення державного регулювання у

сфері енергетики є його здійснення незалежними органами державного

регулювання, серед ознак яких визначено поєднання квазі-законодавчих, квазі-

виконавчих та квазі-судових функцій, утворення за експертним принципом,

незалежність від уряду, інших державних органів та суб’єктів господарювання

регульованих галузей.

Аналіз наукових підходів до розуміння правової природи незалежних

регуляторних органів свідчить про те, що їх прототипом розглядаються

незалежні центральні банки.

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.

Серед переваг незалежних регуляторних органів, порівняно з

інституціями позитивної держави, науковці виділяють, зокрема, експертні

знання, незалежність у здійсненні регуляторних повноважень, безперервність

діяльності, незалежність (мінімальна залежність) від політичних змін у державі,

гнучкість з огляду на поєднання правотворчої та правозастосовної діяльності.

До головних завдань вказаних органів має бути віднесено збалансування

приватних та публічних інтересів у регульованій сфері, регулювання

цін/тарифів на товари (послуги) суб’єктів господарювання, забезпечення

доступу до зазначених товарів (послуг), ліцензування суб’єктів

господарювання, створення умов для розвитку конкуренції у відповідних

регульованих сферах, захист прав споживачів. До складових незалежності

органів, що здійснюють державне регулювання у сфері енергетики, слід

віднести інституційну незалежність (незалежність від інших державних органів,

органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також суб’єктів
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господарювання регульованої сфери) та функціональну незалежність

(незалежність у процесі здійснення регуляторних повноважень).

Незалежність регуляторного органу від інших державних органів має

забезпечуватися, зокрема, його особливим місцем в системі державних органів

(в ідеалі – неналежністю до жодної з гілок влади) та спеціальними

управлінськими станами (режимами), особливим порядком утворення,

реорганізації та ліквідації, а також призначення на посади та звільнення з посад

керівника та членів колегіального регуляторного органу, законодавчо

закріпленим фіксованим терміном повноважень керівника та членів

колегіального регуляторного органу, який не повинен збігатися з терміном

повноважень суб’єкта (суб’єктів) призначення, особливим правовим статусом

працівників регуляторного органу (порівняно з державними службовцями

органів виконавчої влади), зокрема, закріпленням у законі вичерпного переліку

підстав дострокового припинення повноважень, належним фінансовим

забезпеченням регуляторного органу.

Незалежність регуляторного органу від регульованої сфери має

забезпечуватися, зокрема, закріпленням законодавчої заборони призначати на

посади керівника або члена колегіального регуляторного органу осіб, які є

власниками корпоративних прав у суб’єктах господарювання регульованої

сфери, або які мають близькі стосунки (родинні, дружні тощо) з особами, які

обіймають керівні посади у суб’єктах господарювання регульованої сфери,

працювати на керівних посадах у суб’єктів господарювання регульованої галузі

до призначення на посаду у регуляторному органі, а також протягом певного

строку після закінчення терміну повноважень на посаді голови чи члена

колегіального органу управління регуляторного органу, проводити зустрічі з

представниками суб’єктів господарювання регульованих галузей наодинці,

закріплення у законі обов’язку щодо повідомлення керівником або членом

колегіального регуляторного органу суб’єкта призначення про виникнення

обставин, які перешкоджають неупередженому виконанню регуляторним

органом своїх повноважень (зокрема, конфлікту інтересів), законодавчою
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можливістю притягнення до юридичної відповідальності за порушення

законодавства, зокрема, при здійсненні регуляторних функцій (наприклад, за

вчинення корупційних діянь, за дискримінаційні дії стосовно суб’єктів

господарювання), належним рівнем оплати праці працівників незалежних

регуляторних органів.

До основних способів забезпечення законності у діяльності незалежного

органу державного регулювання у сфері енергетики слід віднести

парламентський контроль (зокрема, контроль за ефективним використанням

незалежним регуляторним органом бюджетних коштів, контроль через

профільний парламентський комітет (комітети), парламентські слухання,

розгляд та затвердження щорічного звіту про результати діяльності

незалежного органу державного регулювання за відповідний рік), оскарження

до суду рішень, дій та бездіяльності незалежного органу державного

регулювання, а також громадський контроль.

Наукові підходи до розуміння місця енергетичного права в системі

права можна умовно об’єднати в три основні групи, а саме: 1) публічно-правові

(визначення енергетичного права як складової адміністративного права); 2)

приватно-правові (розуміння енергетичного права як складової цивільного

права); 3) компромісні або комплексні (визначення енергетичного права як

комплексної галузі права). Енергетичне право слід визначити як комплекс

правових норм різних галузей права (передусім, конституційного,

міжнародного, адміністративного, фінансового, цивільного, господарського,

екологічного), що регулюють відносини у сфері енергетики.

Систему адміністративно-правових норм, які регулюють суспільні

відносини, що виникають у зв’язку з організацією та здійсненням державного

регулювання у певних сферах економіки, доцільно виділити в окрему підгалузь

адміністративного права – регуляторне право. У зв’язку з цим сукупність

адміністративно-правових норм, які регулюють суспільні відносини, що

виникають у зв’язку з організацією та здійсненням державного регулювання у

сфері енергетики, слід вважати інститутом державного регулювання у сфері
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енергетики, який є складовим елементом регуляторного права як підгалузі

адміністративного права.

Енергетична безпека – стан захищеності носіїв енергетичних інтересів

(зокрема, людини, регіону, суб’єкта господарювання, галузі економіки,

держави) від загроз дефіциту в забезпеченні їх потреб в енергії шляхом

гарантованого доступу до безпечних для життя, здоров’я людини та

навколишнього природного середовища енергетичних послуг належної якості

за економічно обґрунтованими і доступними цінами на умовах безперервності,

надійності, диверсифікованості джерел енергопостачання, ефективності та

раціональності, використання енергетичних ресурсів з відновлюваних джерел

енергії, рівного доступу для всіх категорій громадян.

Енергетична безпека людини – стан захищеності людини як носія

енергетичних інтересів від загроз дефіциту в забезпеченні її потреб в енергії

шляхом надання доступу до безпечних для життя, здоров’я та навколишнього

природного середовища енергетичних послуг належної якості за економічно

обґрунтованими і доступними цінами на умовах безперервності, надійності,

диверсифікованості джерел енергопостачання, ефективності та раціональності,

максимально можливого з огляду на технічні, економічні та інші умови

доступності використання енергетичних ресурсів з відновлюваних джерел

енергії, рівного доступу для всіх категорій громадян.

Право на доступ до сучасних енергетичних послуг слід розглядати як

можливість людини отримувати безпечні для життя, здоров’я та навколишнього

природного середовища енергетичні послуги належної якості за економічно

обґрунтованими та доступними цінами на умовах безперервності, надійності,

диверсифікованості джерел енергопостачання, ефективності та раціональності

використання енергетичних ресурсів з відновлюваних джерел енергії, рівного

доступу для всіх категорій громадян. Зазначене право доцільно закріпити у

міжнародно-правових актах з прав людини, а також в актах національного

законодавства (передусім, у конституціях) або як окреме право людини, або як

окрему складову права людини на достатній життєвий рівень.
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РОЗДІЛ 2

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ У ДЕРЖАВАХ – ЧЛЕНАХ ЄС

2.1. Вимоги законодавства ЄС щодо інституційного забезпечення

державного регулювання у сфері енергетики: основні етапи формування та

загальна характеристика

Енергетична політика є однією з ключових сфер політики ЄС. Одним із

пріоритетних напрямів енергетичної політики ЄС є створення конкурентного

внутрішнього енергетичного ринку. На досягнення цієї мети спрямоване

державне регулювання у сфері енергетики, як на рівні ЄС, так і на рівні держав

– членів ЄС. Ефективність державного регулювання у сфері енергетики

залежить від адекватного інституційного забезпечення. У зв’язку з цим у

законодавстві ЄС закріплені вимоги до національних регуляторних органів у

сфері енергетики, які мають бути імплементовані державами – членами ЄС.

Національні інтереси України безпосередньо пов’язані з поступовою

інтеграцією нашої держави в Євросоюз [328, с. 10]. Адаптація правової системи

України до acquis communautaire ЄС є необхідною умовою членства та засобом

досягнення відповідності копенгагенським критеріям і починається з

особистого усвідомлення необхідності прогресу української правової системи у

руслі світових тенденцій [229, с. 7].

Відповідно до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і

Європейськими Співтовариствами та їх державами – членами, ратифікованої

Законом України від 10 листопада 1994 р. № 237/94-ВР [508], енергетику,

включаючи ядерну, віднесено до пріоритетних сфер адаптації законодавства

України до законодавства ЄС.
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УА визначає зобов’язання України стосовно імплементації основних

вимог законодавства ЄС щодо національних регуляторних органів, зокрема, у

сфері електричної енергії та природного газу (ст. 277 УА).

Зобов’язання адаптувати національне законодавство України до вимог

зазначених Директив передбачене Договором про заснування ЕнС та

відповідними рішеннями Ради Міністрів ЕнС.

У ст. 277 УА закріплено такі принципи правового статусу регуляторного

органу в сфері електроенергії та газу:

1) незалежність від будь-якого державного чи приватного інтересу;

2) об’єктивність діяльності регуляторного органу;

3) гарантована можливість судового оскарження рішень регуляторного

органу.

З приводу незалежності регуляторного органу передбачено обов’язок

закріпити на рівні закону, що регулятор є відокремленим і функціонально

незалежним від будь-якого державного чи приватного суб’єкта господарювання

та достатньо вповноважений, щоб гарантувати ефективну конкуренцію і

ефективне функціонування ринку.

Рішення та процедури, що використовуються регуляторним органом,

повинні бути об’єктивними стосовно всіх учасників ринку.

Щодо необхідності гарантування можливості оскарження рішень

регуляторного органу в УА передбачено як досудова, так і судова процедури

оскарження. З приводу досудового оскарження визначено, що оператор, до

якого застосовується рішення регуляторного органу, повинен мати право

оскаржити це рішення в апеляційній установі. При цьому така апеляційна

установа має бути незалежною від заінтересованих сторін. У випадку, якщо

апеляційна установа не є судовим органом, має бути гарантована можливість

оскаржень її рішень у судовому порядку. Тобто судовий порядок оскарження

обов’язково має бути забезпечений.
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Зазначені положення УА базуються на вимогах енергетичного

законодавства ЄС. У зв’язку з цим необхідно проаналізувати зазначені вимоги,

а також етапи їх формування.

Слід звернути увагу, що регулювання енергетики в ЄС здійснюється на

трьох рівнях:

1) на рівні ЄС;

2) на регіональному рівні;

3) на національному рівні держав – членів ЄС.

Аналіз становлення та розвитку енергетичного законодавства ЄС

свідчить про те, що вимоги законодавства ЄС щодо інституційного

забезпечення енергетичного регулювання як на рівні ЄС, так і на

національному рівні, формувалися поступово.

Дж. Васконселос виокремлює три основні стадії еволюції енергетичного

регулювання в Європі за останні двадцять років:

1) перша стадія, – між 1989 р. (утворення першого енергетичного регулятора в

Європі) та 1997 р. (початок інформаційного співробітництва між декількома

енергетичними регуляторами (Італії, Іспанії та Португалії), уведення в дію

першої Директиви про внутрішній ринок електроенергії) – може

характеризуватися як «відкриття європейського виміру енергетичного

регулювання»;

2) друга – між 1998 р. (початок добровільного співробітництва між

регуляторами та ЄК, з одного боку, та зацікавленими особами – з другого (так

званий Флорентійський Форум) та 2003 р. (створення більш ґрунтовної

законодавчої бази для внутрішнього енергетичного ринку, інституціоналізація

регуляторного співробітництва на рівні ЄС через створення ERGEG (Групи

європейських регуляторів електроенергії та газу), перетворення CEER (Ради

європейських енергетичних регуляторів) на офіційну асоціацію відповідно до

бельгійського закону з офісом у Брюсселі) – може бути описана як «створення

європейського енергетичного регулювання»;
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3) третя – характеризується розширенням ЄС та, відповідно, CEER/ERGEG (з

15 до 25 та до 27 членів), створенням незалежних енергетичних регуляторів в

усіх державах – членах ЄС (у 2005 р. був створений регулятор у Німеччині) та

нового законодавства (йдеться про третій енергетичний пакет, який було

представлено ЄК у вересні 2007 р.) – якби це була справа, то ця стадія мала б

назву «об’єднання». На зазначену стадію суттєво впливають важливі зміни у

політиці ЄС, а також новий політичний підхід до регулювання, який

впливатиме на енергетичне регулювання в ЄС – відповідно, її краще

характеризувати як «оновлення європейського енергетичного регулювання»

[772].

На початку 1990-х рр., коли в ЄС одночасно з початком формування

внутрішнього енергетичного ринку розпочалася лібералізація енергетичних

ринків, основною тезою було те, що в енергетичному секторі має бути широко

запроваджена конкуренція. Регулювання не розглядалося як пріоритет та

основним лейтмотивом у цей час було «якомога більше конкуренції, стільки

регулювання, скільки потрібно» (що означає відсутність чітко вираженого

регулювання взагалі)» [772].

Директива 96/92/ЕС ЄП (далі – ЄП) та Ради від 19 грудня 1996 р. щодо

спільних правил для внутрішнього ринку електроенергії [629] та Директива

98/30/ЕС ЄП та Ради від 22 червня 1998 р. щодо спільних правил для

внутрішнього ринку природного газу [630] стали першими директивами щодо

внутрішнього енергетичного ринку.

Дослідники висловлюють різні думки щодо положень зазначених

Директив у частині енергетичного регулювання на національному рівні.

Зокрема, деякі з них вважають, що національне регулювання не

регламентується у перших Директивах з питань внутрішнього енергетичного

ринку [772], тоді як інші зауважують, що важливою вимогою законодавства ЄС

щодо спільного ринку для електроенергії в частині регуляторної моделі є те, що

регулятори повинні бути незалежними від комерційних інтересів в галузі

(96/92/EC) [678]. На нашу думку, перші Директиви щодо внутрішнього
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енергетичного ринку не містили чіткого обов’язку держав – членів ЄС

утворювати (або уповноважувати) спеціальний регуляторний орган у сферах

електроенергії та природного газу. Проте деякі обов’язки держав – членів щодо

інституційних аспектів енергетичного регулювання все ж таки були визначені

Директивами першого енергетичного пакету. Так, відповідно до ст. 20(3)

Директиви 96/92/ЄC держави – члени повинні визначити компетентний орган,

який буде незалежним від сторін, для вирішення спорів щодо відповідних

контрактів та переговорів. Зокрема, цей орган повинен розглядати спори з

питань контрактів, переговорів та відмови у доступі чи відмови у купівлі.

Відповідно до ст. 21(2) Директиви 98/30/ЄC держави – члени повинні

визначити уповноважений орган, який повинен бути незалежним від сторін, для

оперативного вирішення спорів, пов’язаних з відповідними переговорами.

Зокрема, цей орган повинен вирішувати спори щодо переговорів та відмови у

доступі в межах, визначених цією Директивою. Відповідно до ст. 22 обох

зазначених Директив держави – члени повинні створити належні та ефективні

механізми для регулювання, контролю та прозорості з метою уникнення будь-

якого зловживання домінуючим становищем, зокрема, спричинення шкоди

споживачам, або будь-якої грабіжницької поведінки. Преамбули обох Директив

визначають, що відповідно до принципу субсидіарності на рівні Співтовариства

мають бути встановлені загальні принципи, однак, їх детальна імплементація

має належати до компетенції держав – членів, відповідно дозволяючи кожній

державі – члену обрати режим, який найкраще відповідає її конкретній ситуації.

У зв’язку з цим, інституційні аспекти регулювання було віднесено до

компетенції держав – членів, проте, Директиви визначають їх обов’язок

забезпечувати незалежність органу, уповноваженого вирішувати спори між

сторонами. Враховуючи, що квазі-юрисдикційні функції традиційно

визначаються як частина основних функцій незалежних регуляторних органів,

їхньою особливою ознакою, вищезазначені положення Директив можна

розглядати як перший крок на шляху до розвитку вимог ЄС щодо

інституційних аспектів енергетичного регулювання на національному рівні
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[774, с. 188]. Більше того, зазначені положення вплинули на правовий статус

енергетичних регуляторів у країнах, де такі органи були утворені до набрання

чинності Директивами першого енергетичного пакету. Наприклад, у таких

державах – членах як Данія, де регуляторні комісії були побудовані на основі

корпоративного представництва, учасники ринку більше не змогли мати місця

у регуляторній комісії [678].

Проте подальший досвід засвідчив необхідність встановлення загальних

вимог до інституційних аспектів національного енергетичного регулювання.

Основні інституційні засади регулювання в сфері електричної енергії та

природного газу на національному рівні були визначені директивами та

регламентами другого енергетичного пакета, зокрема, Директивою 2003/54/ЕС

ЄП та Ради від 26 червня 2003 р. про спільні правила для внутрішнього ринку

електроенергії, та що замінює Директиву 96/92/ЕС [622], та Директивою

2003/55/ЕС ЄП та Ради від 26 червня 2003 р. про спільні правила для

внутрішнього ринку природного газу, та що замінює Директиву 98/30/EC [623],

а також Регламентом № 1228/2003 ЄП та Ради від 26 червня 2003 р. про умови

доступу до мережі для транскордонних обмінів електроенергією та

Регламентом № 1775/2005 ЄП та Ради від 28 вересня 2005 р. про умови доступу

до мереж передачі природного газу [67, с. 96]. Зазначеними Директивами (ст.

23 Директиви 2003/54/ЕС та ст. 25 Директиви 2003/55/ЕС), по-перше, було

встановлено обов’язок держав – членів визначити один або декілька

уповноважених органів, наділених функціями з регулювання у сфері

електроенергії та природного газу. Відповідно, утворення регуляторних органів

стало обов’язковим. Однак держави – члени мали право вибору, скільки

регуляторів утворювати. По-друге, в них було закріплено принцип

незалежності регуляторів від інтересів регульованої галузі. Вони повинні, як

мінімум, бути уповноваженими забезпечувати недискримінаційну, ефективну

конкуренцію та ефективне функціонування ринку, зокрема, через функції,

визначені у цих Директивах. Варто зауважити, що зазначені Директиви не

містили вимог щодо особливостей правового статусу таких регуляторних
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органів (наприклад, стосовно процедур утворення, призначення на посади та

звільнення з посад керівних органів регуляторів тощо). Таким чином, ці

питання належали до компетенції держав – членів ЄС. Проте, держави – члени

повинні були забезпечувати незалежність регуляторних органів від

регульованих галузей, а отже, розробити та закріпити відповідні механізми у

національному законодавстві.

Тоді як Директиви другого енергетичного пакета охоплювали лише один

аспект незалежності – незалежність від регульованих галузей – обидва аспекти

знайшли своє відображення у Директивах третього енергетичного пакета –

Директиві 2009/72/ЄC ЄП та Ради від 13 липня 2009 р. про спільні правила для

внутрішнього ринку електроенергії, що замінює Директиву 2003/54/ЄС

(Електроенергетична Директива) [625] та Директиві 2009/73/ЄC ЄП та Ради від

13 липня 2009 р. про спільні правила для внутрішнього ринку природного газу,

що замінює Директиву 2003/55/ЄC (Газова Директива) [626]. Зауважимо, що

зазначеними актами передбачено більш жорсткі вимоги щодо енергетичних

регуляторів.

По-перше, держави – члени повинні визначити єдиний регуляторний

орган на національному рівні. Тобто регуляторні функції більше не можуть

розподілятися між кількома регуляторними органами.

ЄК у Пояснювальній записці щодо Директиви 2009/72/ЕС стосовно

спільних правил для внутрішнього ринку електроенергетики та Директиви

2009/72/ЕС щодо спільних правил для внутрішнього ринку природного газу

(Брюссель, 22 січня 2010 р.) [597] надала роз’яснення щодо нових вимог до

правового статусу органів державного регулювання в сфері енергетики,

передбачених Електроенергетичною та Газовою Директивами. З приводу

вимоги Директив щодо утворення єдиного регуляторного органу ЄК роз’яснює,

що всі завдання та обов’язки, визначені Електроенергетичною та Газовою

Директивами, мають бути закріплені за єдиним національним органом

регулювання. Зазначені положення слід розуміти таким чином, що всі функції,

пов’язані з регулюванням діяльності суб’єктів природних монополій у
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відповідній сфері (наприклад, у сфері електроенергетики), на національному

рівні:

 мають здійснюватися виключно одним органом регулювання;

 не можуть покладатися на кілька органів регулювання;

 не можуть здійснюватися і регулятором, і галузевим міністерством

(міністерством, уповноваженим здійснювати функції державного

управління у відповідній сфері).

Наприклад, не можна закріпити повноваження щодо регулювання

тарифів за регуляторним органом, а якісь інші регуляторні повноваження – за

іншим (регуляторним або іншим) органом.

Мається на увазі, що такі функції регулювання конкретним ринком

мають бути закріплені за одним регулятором. Хоча окрема увага у цьому

контексті приділяється розмежуванню функцій регулювання та управління у

контексті розмежування функцій регулятора та міністерства, уповноваженого

здійснювати управління в сфері енергетики.

По-друге, Директивами третього енергетичного пакета закріплено

другий аспект незалежності регулятора, а саме незалежність не тільки від

регульованої сфери, а й від інших державних органів. Аналіз Директив

дозволяє зробити висновок про закріплення в них організаційних

(адміністративних) та фінансових аспектів незалежності.

З приводу організаційної незалежності Директиви передбачають, що

держави – члени мають забезпечити, зокрема, що регулятор є юридично

відокремленим та функціонально незалежним від будь-якого іншого

державного органу; його персонал та особи, відповідальні за керівництво, не

звертаються за прямими інструкціями та не отримують такі інструкції від будь-

якого урядового або іншого державного органу при здійсненні регуляторних

повноважень. Держави – члени повинні забезпечити, що регуляторний орган

може приймати автономні рішення, незалежно від будь-якого політичного

органу. Проте, регуляторний орган може здійснювати співробітництво, якщо це

є прийнятним, з іншими національними державними органами, однак, не щодо
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питань, пов’язаних з його регуляторними обов’язками, визначеними

Директивами. З приводу співробітництва регуляторного органу з іншими

державними органами, зокрема, з урядом, антимонопольно-конкурентними

органами та регіональними регуляторами, необхідно також враховувати

роз’яснення ЄК. Зокрема, ЄК пояснює, що, відповідно до національної

конституції уряд може бути наділений повноваженнями визначати засади

політики, в межах якої повинен діяти регулятор. Проте, напрями загальної

енергетичної політики, затверджені урядом, не можуть обмежувати

незалежність та автономію регулятора [597]. Як свідчить досвід держав –

членів ЄС, продемонстрований у наступному підрозділі цього дослідження,

зокрема, досвід Нідерландів, ця вимога часом розуміється таким чином, що

формування політики відноситься до питань уряду та профільного (галузевого)

міністерства, тоді як реалізація політики щодо державного регулювання – до

повноважень енергетичного регулятора. Проте, на практиці досить важко чітко

розмежувати формування та реалізацію політики у регульованих сферах, та,

зокрема, у сфері енергетики. Також вимога щодо юридичної відокремленості

національного регуляторного органу від будь-якого іншого державного органу

по-різному тлумачиться на практиці. Так, у ряді країн енергетичні регулятори

організаційно можуть перебувати у системі інших державних органів (як

правило, відповідних міністерств). При цьому у законодавчих актах, що

регулюють їх правовий статус, передбачено, що відповідний державний орган

(міністерство) не має права втручатися у процес реалізації регулятором

регуляторних повноважень. Крім того, ні Електроенергетична, ні Газова

директиви не говорять про те, що національні регуляторні органи не можуть

відноситися до жодної з гілок влади (передусім, виконавчої). Таке загальне

формулювання організаційної (інституційної) незалежності регулятора в

системі органів державної влади, що міститься у зазначених Директивах,

залишає державам – членам ЄС досить широкі повноваження щодо тлумачення

вказаної вимоги та її транспозиції у національне законодавство. Враховуючи

зазначене, вважаємо, що зазначена вимога Директив має бути конкретизована з
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метою уникнення неоднозначного її розуміння. На наш погляд, доцільно

передбачити, що держави – члени ЄС повинні забезпечити, що, по-перше,

державне регулювання у сферах електроенергії та природного газу

здійснюється національними регуляторними органами, які є організаційно та

функціонально незалежними від будь-якого іншого державного органу. По-

друге, національні регуляторні органи не можуть мати статус міністерства або

іншого державного органу, відповідального за формування державної політики

у сфері електроенергії та природного газу, а також не можуть входити до

складу таких органів. По-третє, уряд, міністерство або інший державний орган,

відповідальний за формування державної політики у зазначених сферах, не

може здійснювати спрямування та координацію діяльності національних

регуляторних органів в частині здійснення ними регуляторних повноважень. З

нашої точки зору, такі формулювання зроблять більш прозорим закріплення

принципу організаційної незалежності національних енергетичних регуляторів.

З приводу контролю за діяльністю енергетичного регулятора слід

звернути увагу, що у преамбулах обох Директив передбачено можливість

перегляду їх рішень у судовому порядку та застосування парламентського

контролю відповідно до конституційних законів держав – членів.

Організаційний аспект незалежності також охоплюється вимогами

призначати на посади та звільняти з посад членів ради регуляторів

(колегіального керівного органу) або вищого керівництва. Відповідно члени

ради регуляторного органу або, у разі відсутності ради, вище керівництво

регуляторного органу призначаються на фіксований термін від п’яти до семи

років, що може бути поновлений лише один раз. Держави – члени повинні

забезпечити належний спосіб ротації ради або вищого керівництва регулятора.

Щодо цього положення ЄК роз’яснює, що максимальний строк повноважень

ради національного регуляторного органу є два строки по сім років. Проте,

держави – члени можуть заборонити можливість повторного строку, у такому

випадку максимальний строк повноважень становить сім років. Призначення
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має здійснюватися відповідно до конституційних та адміністративних правил

держав – членів [597].

Члени ради (вищого керівництва) можуть бути звільнені з посади

протягом строку їх повноважень лише у випадку, якщо вони більше не

відповідають умовам, встановленим у Директивах, або визнані винними у

неналежному виконанні своїх повноважень відповідно до національного права.

Директиви також встановлюють вимоги щодо фінансової автономії

регуляторів, а саме держави – члени повинні забезпечити, що регулятори мають

відокремлені щорічні бюджетні асигнування, автономію у виконанні

відокремленого бюджету, а також належні людські та фінансові ресурси для

виконання своїх повноважень. З приводу фінансової незалежності у преамбулах

до обох Директив передбачено, що затвердження бюджету регулятора

національним законодавчим органом не є загрозою для бюджетної автономії.

Положення щодо автономії у виконанні відокремленого бюджету

регуляторного органу мають тлумачитися в межах національного бюджетного

права та правил.

Щодо незалежності регулятора від регульованих галузей Директиви

визначають, що держави – члени повинні гарантувати, що регуляторний орган:

 є юридично відокремленим та функціонально незалежним від

будь-якої приватної особи;

 забезпечує, що його персонал та особи, відповідальні за

керівництво, діють незалежно від будь-якого ринкового інтересу,

не звертаються за прямими вказівками та не отримують такі

вказівки від будь-якого приватного суб’єкта при виконанні

регуляторних завдань.

Тобто вимоги законодавства ЄС щодо інституційного забезпечення

державного регулювання у сфері енергетики формувалися поступово.

Основною тенденцією є посилення вимог законодавства ЄС та їх деталізація.

Фахівці справедливо звертають увагу на збільшення впливу політики ЄС на

регуляторні процеси у державах – членах. Зокрема, Дж. Маджоне наголошує на
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тому, що делегування важливих повноважень ЄС не тільки не зменшило, а,

навпаки, збільшило важливість регуляторної політики та інституцій на

національному рівні. Цей парадокс можна легко пояснити. У політиці

нормотворення, сформованій Римським договором, імплементація більшості

правил ЄС належить до компетенції держав – членів, які часто повинні

створити нові органи, або, як мінімум, розширити повноваження існуючих для

відповідних цілей. Більше того, у багатьох випадках право ЄС створює нові

регуляторні обов’язки для національних урядів [694]. Крім того, через систему

«комітології» та у інший спосіб, національні експерти відіграють активну роль

у формуванні правил ЄС [696].

Підсумовуючи зазначене вище, можна зробити висновок, що

Директивами та Регламентами третього енергетичного пакета закріплено більш

детальні вимоги щодо інституційного забезпечення державного регулювання у

сфері енергетики. Поряд з цим, як справедливо зазначають фахівці, європейські

положення щодо незалежності, передбачені енергетичними та

телекомунікаційними директивами, закріплюють принцип незалежності

національних регуляторних органів від уряду та законодавця. Ці положення

передбачають спеціальний мінімум правил щодо персоналу, фінансової та

функціональної незалежності, все ж залишаючи державам – членам значну

свободу вибору при забезпеченні політичної незалежності національних

регуляторних органів (зокрема, європейські енергетичні та телекомунікаційні

директиви не містять спеціальних правил щодо процедури призначення членів

ради директорів наглядових органів, або правил щодо притягнення до

відповідальності персоналу, який порушив правила щодо незалежності.

Директива про електронні комунікації не визначає спеціальні правила щодо

строку повноважень членів ради директорів, а також можливості поновлення

такого строку) [586]. У результаті, як буде продемонстровано у подальших

розділах цього дослідження, держави – члени самостійно визначають та

закріплюють механізми забезпечення незалежності енергетичних регуляторів

відповідно до вимог, передбачених Електроенергетичною та Газовою
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Директивами. На наш погляд, доцільним є закріплення у законодавстві ЄС

обов’язку держав – членів ЄС забезпечити додержання таких вимог:

 державне регулювання у сферах електроенергії та природного газу

здійснюється національними регуляторними органами, які є організаційно та

функціонально незалежними від будь-якого іншого державного органу;

 національні регуляторні органи не можуть мати статус міністерства

або іншого державного органу, відповідального за формування державної

політики у сфері електроенергії та природного газу, а також не можуть входити

до складу таких органів;

 міністерство або інший державний орган, відповідальний за

формування державної політики у зазначених сферах, не може здійснювати

спрямування та координацію діяльності національних регуляторних органів в

частині здійснення ними регуляторних повноважень.
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2.2. Інституційно-правове забезпечення державного регулювання у

сфері енергетики у державах – членах ЄС: порівняльно-правовий аналіз у

контексті імплементації вимог законодавства ЄС

Енергетичне законодавство ЄС встановлює основні вимоги щодо

інституційного забезпечення державного регулювання у сфері енергетики, які,

зокрема, спрямовані на забезпечення інституційної та функціональної

незалежності національних регуляторних органів у сфері енергетики. При

цьому держави – члени ЄС самостійно визначають механізми забезпечення

незалежності зазначених органів відповідно до основних вимог законодавства

ЄС та з урахуванням особливостей відповідних держав. Представники науки

адміністративного права в Україні справедливо наголошують на необхідності

всебічного вивчення досвіду європейських країн з метою комплексного

реформування науки та галузі адміністративного права України [444, с. 7]. У

зв’язку з цим важливо проаналізувати досвід держав – членів ЄС у напрямі

імплементації вимог законодавства ЄС щодо інституційного забезпечення

державного регулювання у сфері енергетики. З огляду на сформульовані у

попередньому розділі цього дослідження теоретико-правові засади

інституційного забезпечення державного регулювання у сфері енергетики, а

також вимоги законодавства ЄС при проведенні зазначеного аналізу особливу

увагу буде приділено, зокрема, таким аспектам, як правові підстави утворення

національних регуляторних органів у сфері енергетики, рівень нормативно-

правового закріплення статусу зазначених органів, регульовані сфери, місце в

системі державних органів, кадрове та фінансове забезпечення,

взаємовідносини з іншими державними органами (зокрема, з урядом, галузевим

міністерством, органами антимонопольно-конкурентного регулювання),

нормотворчі та юрисдикційні повноваження, правові засади перегляду рішень

зазначених органів у судовому порядку.
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Зокрема, в Австрії функції органу державного регулювання у сфері

енергетики виконує Energie-Control (E-Control) [632], який було утворено на

підставі Закону «Про енергетичні регуляторні органи». Орган розпочав свою

діяльність у 2001 р. У зазначеному Законі закріплено і правовий статус

австрійського органу державного регулювання у сфері енергетики. 3 березня

2011 р. E-Control було перетворено на державний орган. Завдання та

повноваження визначені в E-Control-Gesetz (Законі про E-Control Act). До

регульованих сфер віднесено сфери електроенергії та природного газу.

Органами E-Control є E-Control Комісія та E-Control GmbH. Останній також

виконує функції секретаріату для E-Control Комісії. Унормування діяльності E-

Control забезпечує Австрійське федеральне міністерство економіки, сім’ї та

молоді. E-Control Комісія складається з 3-х постійних членів та 3-х заступників

членів Комісії, які призначаються на посади та звільняються з посад

Федеральним Урядом строком на п’ять років.

Основні завдання E-Control включають нагляд в сфері конкуренції,

підготовку та публікацію порівнянь енергетичних цін, та – у газовому секторі –

моніторинг відмежування діяльності управління системою від інших видів

діяльності в інтегрованих компаніях. Також зазначений орган повинен

розробляти пропозиції щодо регуляторних засад, необхідних для належного

функціонування ринку – Правил Ринку, Загальних правил та умов, інших

Ринкових правил, а також для ринку електроенергії – Технічних та

організаційних правил (TOR). E-Control проводить різноманітні статистичні

аналізи та здійснює діяльність, спрямовану на забезпечення безпеки

постачання, зокрема моніторинг та планування заходів ліквідації аварій. Також

регуляторний орган може залучатися до розгляду спорів між учасниками ринку.

Апеляційним органом щодо рішень E-Control є E-Control Комісія.

У Бельгії органом державного регулювання у сфері енергетики є Комісія

регулювання ринку електроенергії та природного газу (Commission de

Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG)) [608]. Цей орган було утворено 2

червня 1999 р.; правовий статус визначено законами від 29 квітня 1999 р. «Про
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організацію ринку електричної енергії» та від 29 квітня 1999 р. «Про

організацію газового ринку та податковий статус виробників електроенергії».

До основних функцій органу державного регулювання у сфері

енергетики Бельгії віднесено: контроль за прозорістю конкуренції та ринках

електроенергії та природного газу; забезпечення врахування ринком

суспільного інтересу та загальної енергетичної політики; забезпечення істотних

інтересів споживачів. Комісія регулювання електроенергії та природного газу є

федеральним органом, що регулює ринки електроенергії та природного газу в

Бельгії. За правовим статусом Комісія є незалежним органом, що має права

юридичної особи, та фінансування діяльності якого здійснюється з державного

бюджету. Виконавчий орган Комісії складається з голови та трьох членів, які

призначаються на посади Королівським Указом, підготовленим Кабінетом

Міністрів, строком на шість років, що може бути поновлений один раз.

Державне регулювання у певних сферах економіки у Болгарії

здійснюють кілька органів, серед яких – Державна комісія регулювання в сфері

енергетики та водного господарства (State Energy & Water Regulatory

Commission (SEWRC)) [735]. Зазначений орган утворено відповідно до Декрету

Ради Міністрів Республіки Болгарія від 10 вересня 1999 р. № 181, прийнятого

відповідно до § 2 ст. 11 Закону про енергію та енергоефективність (1999).

Правовий статус регуляторного органу визначено Законом «Про енергетику»

(«On Energy Sector»). Комісія є незалежним, спеціалізованим державним

колегіальним органом, що складається з семи членів, включаючи голову.

Голова та члени Комісії обираються на посади та звільняються з посад

рішенням Ради Міністрів та призначаються наказом Прем’єр-міністра. Термін

повноважень членів Комісії – 5 років, при цьому не більше двох повних

термінів. Члени Комісії продовжують виконувати свої функції після

завершення строку їх повноважень до моменту, коли нові члени почнуть

виконувати свої повноваження. Особлива увага в Болгарії приділяється

забезпеченню фінансової незалежності органу державного регулювання у сфері

енергетики. Комісія має власний фонд, який формується за рахунок зборів, що
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справляються за розгляд заяв, видачу сертифікатів, продаж тендерної

документації, плати за ліцензію, плати за реєстрацію експертів. Розмір цих

зборів, порядок та строки їх сплати визначаються Радою Міністрів за

пропозицією Комісії. Ці збори є публічними державними доходами [640].

Зауважимо, що болгарське законодавство щодо державного

регулювання у сфері енергетики включає три типи регуляторного режиму –

надання дозволів, реєстрація та ліцензування. Суттєвим досягненням є

вичерпний перелік видів господарської діяльності, які підлягають

ліцензуванню. Слід зазначити, що у Болгарії застосовується і попередній, і

наступний контроль [584].

Наступною країною, досвід якої у сфері енергетичного регулювання

пропонується до розгляду, є Хорватія. Практика імплементації вимог

законодавства ЄС у цій країні є особливо цікавою для України з огляду на те,

що ця держава лише нещодавно приєдналася до ЄС. Органом державного

регулювання у сфері енергетики є Хорватське агентство регулювання

енергетики (Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA)) [658]. Правовий

статус HERA визначено Законом про регулювання діяльності у сфері

енергетики (2004 р.) [565]. Згідно із законодавством Агентство утворюється

Республікою Хорватія, яку представляє в даному випадку Уряд Республіки

Хорватія. Агентство відповідає за свою діяльність перед Парламентом Хорватії.

Керівництво Агентством здійснює Президент Ради Комісіонерів. HERA

складається з Ради Комісіонерів та Експертних служб. Рада Комісіонерів, в

свою чергу, складається з п’яти членів, одним з яких є Президент Ради.

Президент Ради комісіонерів здійснює керівництво Радою Комісіонерів.

Президент Ради Комісіонерів та її члени призначаються Парламентом Хорватії

строком на п’ять років з правом одного призначення на повторний строк.

Експертні служби Агентства розподіляються за п’ятьма секторами і надають

експертні, адміністративні та технічні послуги Агентству. З приводу

забезпечення фінансової незалежності HERA слід звернути увагу на те, що

фінансування Агентства регулюється Законом про регулювання видів
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енергетичної діяльності, згідно з яким дохід Агентства формується за рахунок

доходу від власної діяльності Агентства (справляння разової комісії та

компенсацій). Крім того, всі енергетичні оператори, які здійснюють один або

більше видів енергетичної діяльності, відповідно до ліцензії про здійснення

енергетичної діяльності, виданої Агентством, сплачують 0,05 % від їх

загального доходу за попередній рік до бюджету Агентства.

Зауважимо, що органи державного регулювання у певних сферах

економіки Хорватії є незалежними, проте, зобов’язані діяти відповідно до

закону. Якщо вони порушують закон, то Вищий адміністративний суд

Республіки Хорватія має повноваження скасовувати незаконне регулювання.

Регуляторні повноваження органів державного регулювання у певних сферах

економіки визначені у законі. Зазначені органи, зокрема, мають право брати

участь у розробці законодавства для регульованих галузей, а також

застосовувати санкції до компаній. Вони можуть вживати стосовно компаній

різні адміністративні заходи та в деяких справах – штрафи, діючи відповідно до

Загального закону про адміністративні процедури. Однак певні процедурні

питання також визначаються спеціальним законом. Законність виданого

індивідуального акта може оскаржуватися до адміністративних судів першої

інстанції та в деяких справах – безпосередньо до Вищого адміністративного

суду Республіки Хорватія. З приводу обсягу повноважень судових органів, то

суддя здійснює контроль за законністю процедур, встановлює факти та

застосовує право. Його контроль є обмеженим у випадку, коли галузевий орган

уповноважений приймати рішення, використовуючи дискреційні

повноваження. У цьому випадку суддя не має права здійснювати повний

судовий перегляд, він може лише переглядати законність рішення галузевого

органу. Суддя вправі залучати експертів, професорів університетів тощо.

У Чеській Республіці Електроенергетична та Газова Директиви ЄС були

запроваджені у національне законодавство Законом від 28 листопада 2000 р. №

458/2000 «Про умови ведення бізнесу та державне управління в енергетичних

галузях та внесення змін до деяких законів» (Енергетичний Закон). Органом
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державного регулювання у сфері енергетики у Чеській Республіці є

Енергетичний регуляторний офіс (Energetický Regulační Úřad (ERÚ) / Energy

Regulatory Office (ERO) [644]), який діє з 1 січня 2001 р. Керівним органом ERO

є Голова, що призначається на посаду Президентом Чеської Республіки за

пропозицією Уряду строком на шість років.

З приводу регуляторних повноважень ERO слід зазначити, що там

послуговуються і попереднім, і наступним контролем. Попередній контроль в

енергетичній сфері полягає в тому, що здійснення діяльності в сфері енергетики

є можливим лише після отримання ліцензії ERO. Наступний контроль

характеризується тим, що Енергетичний регуляторний офіс може накладати

санкції або вживати корегуючих заходів; у випадку порушення обов’язків,

визначених законом, ERO має право позбавляти суб’єктів господарювання

ліцензій. Хоча Енергетичний регуляторний офіс загалом є незалежним від

регульованої сфери, час від часу мають місце критичні зауваження щодо браку

необхідної незалежності. Наприклад, неурядова організація «CZ Biom» ставить

під сумнів незалежність органу державного регулювання у сфері енергетики

внаслідок її позиції проти субвенції на розвиток відновлюваних джерел енергії

на користь традиційних джерел енергії [610].

Регуляторні органи Чехії можуть розробляти проекти актів

законодавства. Законодавчі правила Уряду визначають, що міністерства та/або

інші центральні державні адміністративні органи можуть розробляти проект.

Зазначений проект подається до Уряду перед підготовкою законодавчої

пропозиції. Якщо член Уряду уповноважений виконувати координаційну та

інформаційну роль, відповідний центральний державний адміністративний

орган взаємодіє з цим міністром. Проект включає огляд законів та підзаконних

актів, пов’язаних з цим проектом, оцінку поточного стану правового

регулювання, спосіб імплементації цієї пропозиції у правову систему,

очікуваний економічний та фінансовий ефект та вплив запропонованого

регулювання на рівність чоловіків і жінок. Після цього проект включається до

електронної бібліотеки та визначається строк для подання коментарів. Проект,
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переглянутий з урахуванням коментарів, направляється на розгляд до Уряду.

Після схвалення проекту Урядом відповідне міністерство або центральний

державний адміністративний орган працюють над законопроектом.

Прокоментований та переглянутий проект направляється на розгляд до Уряду.

Схвалений Урядом законопроект подається разом з пояснювальною запискою.

Регуляторні органи Чехії наділені юрисдикційними повноваженнями.

Загалом, вони мають право застосовувати певні корегуючі заходи або

накладати штрафи та відкликати ліцензію або дозвіл, передбачені засадами

адміністративних процедур, визначених Кодексом про адміністративні

процедури, якщо інше не передбачено спеціальним законом (зокрема,

Енергетичним Законом).

З приводу співвідношення державного регулювання у певних сферах

економіки та антимонопольно-конкурентного регулювання слід зазначити, що

вони застосовуються у Чехії паралельно. Існують відмінності у їхніх цілях,

способах здійснення контролю, інструментах, які вони використовують або

їхньому інституційному положенні. Тоді як державне регулювання у певних

сферах економіки, головним чином, зосереджене на попередньому контролі,

конкурентне право, скоріше, застосовує наступний контроль. Конкурентна

політика наголошує на добробуті споживачів, тоді як, наприклад, енергетична

політика спрямована на конкурентоспроможність, безпеку постачання та

сталість. У випадку конфлікту повноважень між зазначеними органами питання

вирішується Верховним адміністративним судом відповідно до ст. 97 Кодексу

про адміністративні процедури.

З приводу судового контролю за діяльністю органу державного

регулювання у сфері енергетики, то в Чехії рішення регуляторних органів

підлягають судовому перегляду цивільними або адміністративними судами.

Загалом всі рішення органів державного регулювання у певних сферах

економіки у Чехії підлягають судовому перегляду. Кодекс адміністративного

судочинства визначає «рішення адміністративних органів» як акт, який

створює, змінює, припиняє чи в обов’язковому порядку визначає права або
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обов’язки особи. Трапляється, що судовому перегляду підлягають

адміністративні рішення, які не вважаються такими адміністративним органом,

який їх видав, однак які підпадають під окреслене вище визначення. І навпаки,

певні адміністративні рішення можуть не підпадати під судовий перегляд,

наприклад, рішення попереднього характеру або які регулюють процедури

адміністративного органу.

У Чехії рішення адміністративного органу може перевірятися судом

цивільної юрисдикції або адміністративної юрисдикції, що залежить від типу

прав. Приватно-правові питання підпадають під цивільну юрисдикцію (загалом,

рішення про примусове вилучення). Публічно-правові питання підлягають

судовому перегляду в судах адміністративної юрисдикції.

І в судах цивільної, і в судах адміністративної юрисдикції суди

здійснюють перегляд адміністративних рішень як з питань права, так і з питань

факту (за винятком процедури касації у Верховному Адміністративному Суді,

який є остаточною інстанцією для оскарження рішень регіональних судів як

адміністративних судів першої інстанції) [610].

У Данії органом державного регулювання у сфері енергетики є Датський

енергетичний регуляторний орган (The Danish Energy Regulatory Authority

(DERA)) [617], який діє з 1 січня 2000 р. DERA складається з Ради та Офісу з

регулювання ринків газу, електроенергії та централізованого теплопостачання.

Члени Ради призначаються Міністром з клімату та енергії. Офіс є незалежним

національним органом, який здійснює нагляд в енергетичних секторах та

допомагає Раді. Рішення можуть бути оскаржені до Датської апеляційної ради з

енергетики. Апеляційна рада є незалежною та має орган, який вирішує справи

щодо, наприклад, ціноутворення та доступу на ринок. Структура організована

таким чином, щоб забезпечити незалежність органу; голова є суддею [615].

DERA має право видавати приписи, а також застосовувати санкції до

компаній, зокрема, накладати штрафи.

У Данії всі рішення регуляторних органів підлягають судовому

перегляду. Справи можуть розглядатися в звичайних судах та за правилами
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звичайного цивільного процесу. Проте, більшість справ вирішуються

державними органами та не доходять до суду [615].

Щодо меж судового перегляду, то суди можуть розглядати і фактичні

обставини, і правові процедури, а в певних межах також причини прийняття

відповідних рішень. Суди відмовляються піддавати сумніву дискреційні

повноваження, реалізовані органами державної влади, проте суди можуть

вирішувати, чи існували обґрунтовані підстави для відповідного рішення.

Датські суди, як правило, залучають експертів. Експерти надають

відповіді на запитання, сформульовані сторонами, та можуть надавати заяви

суду. У деяких справах суду можуть надавати допомогу експертні судові

засідателі [615].

Органом державного регулювання у сфері енергетики в Естонії є Департамент

енергетичного регулювання Естонського органу з питань конкуренції

(Konkurentsiamet – Estonian Competition Authority – Energy Regulatory Dept

(ECA – http://www.konkurentsiamet.ee)). Естонський орган з питань конкуренції

було утворено 1 січня 2008 р. шляхом об’єднання Естонської ради з питань

конкуренції та Інспекторату енергетичного ринку. До регульованих сфер

віднесено сфери електроенергії, газу, централізованого теплопостачання.

Головою ECA є генеральний директор, який призначається на посаду та

звільняється з посади міністром економічних справ та зв’язків на фіксований

термін не більше двох строків по п’ять років. Звільнення з посади є можливим

лише у разі серйозного порушення (кримінальне провадження). Управління

департаментами здійснюють голови. Голова департаменту також є заступником

генерального директора. Генеральний директор може приймати персональні

рішення, однак, відповідно до організаційної статури такі рішення потребують

двох підписів: голови департаменту та генерального директора. Право

приймати персональні рішення ще ніколи не було використане [716].

З приводу процедури оскарження, то рішення ECA не можуть бути

скасовані або змінені Урядом (чи міністерством). Рішення регуляторного



142

органу можуть бути оскаржені до адміністративного суду, далі – до районного

або Верховного Суду.

Повноваження органу державного регулювання у сфері енергетики у

Фінляндії покладено на Енергетичний Орган (Energiavirasto – Energy Authority –

http://www.energiavirasto.fi) згідно із Законом про ринок електроенергії (1

червня 1995 р.).

Транспозиція Електроенергетичної Директиви 2009/72/ЄС у національне

законодавство Фінляндії здійснена шляхом прийняття Законів про ринок

електроенергії (588/2013) та про нагляд за ринками електроенергії та

природного газу (590/2013), а Газової Директиви 2009/73/ЄС – шляхом

внесення доповнень до Закону про ринок природного газу (508/2000) та у

Законі про нагляд за ринками електроенергії та газу [650].

Енергетичний Орган, наступник Органу з енергетичного ринку,

попередником якого, в свою чергу, є Центр ринку електроенергії, заснований в

середині 1990-х, наділений регуляторними повноваженнями на ринках

електроенергії та природного газу (а також повноваженнями щодо торгівлі

викидами та стимулюючих тарифів на зелену енергію). Повноваження Органу

суттєво розширилися з моменту його заснування, головним чином, завдяки

вимогам, що випливають з Директив ЄС, спрямованим на створення

внутрішнього енергетичного ринку, торгівлю викидами та стимулюючі тарифи

для зеленої енергії. Незалежність Органу, що функціонує під Міністерством

зайнятості та економіки, гарантується тим, що повноваження та функції Органу

закріплені законом та відокремлені від функцій міністерства. Міністерство не

має права брати участь у підготовці рішень Органу та не може впливати на

регуляторну діяльність Органу.

Представники регульованих галузей економіки не входять до складу

регуляторних органів у Фінляндії. Представник регульованої галузі економіки,

який бере участь у регуляторній адміністративній процедурі, користується

адміністративними процесуальними гарантіями, закріпленими

Адміністративним законом та, таким чином, має, наприклад, право бути
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почутим під час процедури надання ліцензії. Рішення, що приймаються цими

органами, як правило, базуються на презентації, проведеній державним

службовцем, який несе відповідальність за законність рішення (наприклад, за

надання ліцензії) та неупередженість здійснення адміністративної процедури

[650].

На основі Закону про нагляд на ринках електроенергії та газу (590/2013)

за письмовою пропозицією Енергетичного Органу Ринковий Суд має право

накладати адміністративні санкції (платіж), наприклад, на оператора системи

розподілу, який збирає зі своїх клієнтів умисно або необережно необґрунтовано

високі платежі. До процесуальних гарантій відноситься право бути почутим,

право на оскарження до Верховного Адміністративного Суду.

Рішення щодо адміністративних санкцій, які накладаються на операторів

систем розподілу електроенергії (або газу), підлягають перегляду в судовому

порядку. Первинне рішення про адміністративні санкції ухвалюється Ринковим

судом за пропозицією Енергетичного Органу. Рішення Ринкового суду може

бути оскаржене до Верховного Адміністративного Суду.

Перегляд регуляторних рішень у Фінляндії належить до компетенції

судів адміністративної юрисдикції. Усі адміністративні суди застосовують

Закон про адміністративні судові процедури, який зобов’язує ці суди

забезпечувати належний розгляд справи, включаючи, серед іншого, обов’язок

заслуховувати сторони та організовувати слухання, якщо дотримані необхідні

умови.

Судовий перегляд регуляторних рішень включає і перевірку дотримання

формальних вимог, таких як процедурні строки, повноваження регуляторних

органів, термін дії рішення (наприклад, чи перевищує підтверджуюче рішення

Енергетичного Органу чотирирічний строк, встановлений законом), а також

дослідження фактів справи та слухання сторін регуляторним органом та

визначення законності рішень. Межі судового перегляду можуть бути звужені у

зв’язку зі значним обсягом дискреційних повноважень регуляторного органу

(зокрема, це стосується Енергетичного Органу) [650].
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Функції органу державного регулювання у сфері енергетики у Німеччині

виконує Федеральне мережеве агентство з електроенергії, газу,

телекомунікацій, поштових послуг та залізничного транспорту (Federal Network

Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, Posts and

Railway/(Bundesnetzagentur – (BNetzA)) [581]. Регуляторні повноваження у

сфері енергетики визначені у Законі «Про енергетичну галузь» (2005 р.).

Слід звернути увагу, що німецьке право не містить загальних положень

щодо державного регулювання у певних сферах економіки. Кожна галузь

регулюється спеціальними законами. Насиченість та модель регуляторної

системи в окремих галузях сильно відрізняються. Хоча у мережевих галузях

промисловості було утворено єдиний незалежний орган – Федеральне мережеве

агентство електроенергії, газу, телекомунікацій, пошти та залізниць

(Bundesnetzagentur – BNetzA) (далі – Агентство), цілі регулювання, а також

регуляторні інструменти, які надані Агентству, визначені у відповідній

законодавчій базі індивідуально для кожної регульованої галузі. Більше того, не

всі регуляторні рішення Агентства можуть бути оскаржені до адміністративних

судів. Наприклад, розгляд скарг на регуляторні рішення Агентства

здійснюється звичайними судами [652].

Федеральне мережеве агентство електроенергії, газу, телекомунікацій,

пошти та залізниць є автономним вищим федеральним органом в межах сфери

повноважень Федерального міністерства економіки та енергії. Агентство було

утворено як регуляторний орган в сферах телекомунікацій та поштових послуг

у 1996 р. Після отримання додаткових повноважень в енергетичному секторі

відповідно до Закону про постачання електроенергії та газу та в секторі

залізничного транспорту за Загальним законом про залізничний транспорт,

регуляторний орган було перейменовано у Bundesnetzagentur у 2005 р.

Агентство як автономний вищий федеральний орган, за загальним правилом,

підлягає нагляду з юридичних, технічних та адміністративних питань

уповноваженому Федеральному Міністерству економіки та енергетики. Повна

незалежність BNetzA від уряду та парламентського контролю вимагає
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відповідних засад у Німецькому конституційному праві, які наразі відсутні.

Однак, спеціальними законодавчими актами, які регулюють відносини у

відповідних сферах економіки, закріплені певні організаційні та процедурні

правила, які передбачають певний ступінь відносної незалежності Агентства

[652].

З приводу імплементації вимог Електроенергетичної та Газової директив

щодо судового контролю рішень органу державного регулювання у сфері

енергетики, слід звернути увагу, що конституційне право Німеччини вимагає,

щоб всі рішення BNetzA підлягали судовому перегляду без будь-яких винятків.

Будь-яка особа має право звернення до суду у разі порушення її прав публічним

органом. Відповідно до п. 40(1) Кодексу адміністративних процедур

адміністративні суди розглядають публічно-правові спори неконституційної

природи, які не підвідомчі іншим судам відповідно до федерального закону.

Скарги на рішення, які підвідомчі адміністративним судам, розглядаються у

загальному порядку, передбаченому Кодексом адміністративних процедур.

Основними видами звернень до суду є позови про скасування рішень

(Angechtungsklage) та про примусове виконання (Verpflichtungsklage), які

відповідно до п. 42(2) Кодексу адміністративних процедур, якщо інше не

передбачено законом, можуть прийматися до розгляду судом тільки у випадку,

якщо позивач доведе, що його права було порушено внаслідок

адміністративного акта або його відхилення чи акту бездіяльності. За загальним

правилом, відповідно до конституційного права на ефективний судовий захист

(ст. 19(4) Основного закону Німеччини) контроль адміністративних судів за

рішеннями BNetzA є необмеженим. Проте, існує виняток у загальному

адміністративному праві, оскільки адміністративний орган уповноважений

діяти на свій розсуд. Відповідно до п. 114 Кодексу адміністративних процедур

суд повинен перевірити, чи адміністративний акт або його відхилення чи акт

бездіяльності є незаконними внаслідок порушення визначених законом меж

розсуду або якщо розсуд було використано у спосіб, що не відповідає меті

застосування. При здійснення судового перегляду суд може, серед іншого,
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залучати експертів або публічні записи та документи. Більше того, відповідно

до положень Кодексу адміністративних процедур суд може отримувати

інформацію від державних органів. Федеральний адміністративний суд може

розглядати скарги лише з питань права [652].

Органом державного регулювання у сфері енергетики Угорщини є

Угорський орган енергетики та комунальних послуг (Hungarian Energy and

Public Utility Regulatory Authority/Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási

Hivatal (MEKH), утворений на підставі Закону XXII від 2013 р. [701]. До 4

квітня 2013 р. функції органу державного регулювання у сфері енергетики

виконував Угорський енергетичний офіс, утворений у 1994 р. З весни 2013 р.

MEKH функціонує як незалежний регуляторний орган. Президент та віце-

президенти (максимум п’ять) MEKH призначається Прем’єр-міністром строком

на сім років, який може бути поновлений один раз. До регульованих сфер

відносяться сфери електроенергетики, природного газу, централізованого

постачання, централізованого водопостачання та водовідведення.

Органи регулювання в Угорщині, включаючи MEKH, є незалежними

органами, мають власний персонал, їхні процедури регулюються окремими

правовими нормами, а діяльність фінансується з державного бюджету.

Зауважимо, що у сфері енергетики Угорщини застосовується жорстке

попереднє регулювання, тоді як наступне регулювання є незначним [661].

Угорський орган енергетики та комунальних послуг уповноважений

видавати правові акти. Право видавати нормативні акти закріплене у правовій

нормі найвищого рівня, яка визначає конкретні сфери, у яких можуть

видаватися правові акти, а також закріплює засади регулювання. Відхилення

від цих засад є неможливим, оскільки перевищення меж, встановлених

законодавством, може бути оскаржене до Конституційного Суду. Органи

уповноважені приймати правові акти, спрямовані на імплементацію правових

актів вищого рівня, у чітко визначених сферах. Усі регуляторні органи мають

професійну регуляторну компетенцію, та відповідно беруть участь у підготовці

проектів актів законодавства з питань, віднесених до їх регульованої сфери.
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Вони відіграють керівну та координаційну роль у перемовинах щодо

підготовки проектів законодавчих актів, проте ці органи як правило передають

свої пропозиції через міністра, який відповідає за відповідне регулювання та

який візує їх.

Майже всі регуляторні органи Угорщини, зокрема, орган державного

регулювання у сфері енергетики, мають право застосовувати санкції та

накладати штрафи на операторів ринку, які вчинили правопорушення.

Угорським правом передбачені різні види штрафів. Поряд з цим визначені

також і інші види санкцій, зокрема, зупинення або заборона здійснення

господарської діяльності, припинення господарської діяльності, скасування

дозволу на надання послуг або здійснення господарської діяльності. Ці санкції

можуть бути накладені в межах адміністративних проваджень, які складають

окрему публічну процедуру. Провадження відкривається уповноваженими

органами після отримання інформації про можливі правопорушення, всі

процедурні аспекти детально урегульовані законом. Деякі спеціальні процедури

регулюються спеціальними актами законодавства, які враховують особливості

діяльності у певному економічному секторі.

З приводу судового контролю слід звернути увагу, що Конституція та

окремі акти законодавства гарантують судовий перегляд адміністративних

рішень. Можливість судового перегляду індивідуальних адміністративних

рішень існує майже в кожному аспекті. Якщо орган видає правові акти, їх

конституційність перевіряється Конституційним Судом. Таким чином, рішення

галузевих регуляторних органів підлягають судовому переліку; у більшості

таких справ остаточне рішення приймає суд.

В Угорщині повноваженнями з перегляду адміністративних рішень

наділені суди загальної юрисдикції. Адміністративні рішення в секторі

економіки (включаючи рішення Національного органу з питань конкуренції)

уповноважені розглядати окремі адміністративні та трудові суди, які

функціонують з 1 січня 2013 р. Вони є судами першої інстанції, їхні рішення

можуть бути оскаржені в апеляційному порядку до трибуналів, перегляд у
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виняткових випадках може здійснюватися Курією Угорщини (Curia of

Hungary), яка відповідно до Конституції Угорщини є вищим судовим органом

Угорщини [661].

Функції органу державного регулювання у сфері енергетики в Ірландії

виконує Комісія енергетичного регулювання (Commission for Energy Regulation

(CER) (далі – Комісія) [589], утворена у 1999 р. Комісію очолюють три

комісіонери.

Повноваження органу державного регулювання у сфері енергетики

Ірландії постійно розширюються. Наразі компетенція Комісії стосується трьох

основних сфер: економіки, захисту споживачів та громадської безпеки.

Відповідно до інформації, наданої на офіційному сайті Комісії, до основних

економічних повноважень віднесено регулювання електроенергетичного та

газового секторів Ірландії. Вони стосуються діяльності з виробництва

електроенергії, мереж електро- та газопостачання та електро- та газопостачання

[589].

Загальною метою Комісії є захист інтересів енергетичних споживачів,

забезпечення безпеки постачання та стимулювання конкуренції у сфері

виробництва та постачання електроенергії та постачання природного газу.

Комісія має важливу функцію у сфері захисту споживачів шляхом розгляду

спорів споживачів з енергетичними компаніями. Повноваження Комісії в сфері

енергетичної безпеки життя та майна значно розширилися в останні роки. При

цьому основна увага приділяється захисту життя та майна в різних сферах

енергетичного сектору [675].

Державне регулювання у певних сферах економіки в Ірландії

здійснюється кількома незалежними органами залежно від галузі. У минулому

існувала тенденція щодо окремих органів для кожної сфери, однак останнім

часом відбулися зміни та деякі сфери були віднесені до регулювання

об’єднаного органу. Ці зміни були обумовлені необхідністю оптимізації витрат

на регуляторні агентства, що фінансуються Урядом. Наприклад, Комісія з

енергетичного регулювання нещодавно отримала повноваження з регулювання
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галузі води в Ірландії. Також Орган з питань конкуренції, хоча і не є органом

державного регулювання у певній сфері економіки, має більш широкі

повноваження для забезпечення конкуренції у всіх галузях економіки.

Концепцію незалежності ірландських регуляторних органів можна

краще зрозуміти на основі засад їх функціонування. У межах загальних

регуляторних засад роль урядових департаментів полягає у визначенні цілей

політики, регуляторних структур та здійсненні загального керівництва щодо

необхідних результатів політики, тоді як роль регуляторних органів полягає в

незалежному вирішенні питань імплементації рішень для ефективного

досягнення цих результатів.

Хоча зазначені органи є незалежними, вони підзвітні різним

парламентським комітетам, у засіданні яких представники регуляторних

органів беруть участь з регулярною періодичністю. Ця функція є більш

функцією громадського контролю, оскільки ці парламентські комітети не

мають жодних повноважень зобов’язувати регуляторний орган діяти у певний

спосіб або застосовувати до регуляторного органу санкції за неналежне або

неадекватне виконання своїх обов’язків.

Регуляторні органи, як правило, є повністю незалежними від

регульованих ними галузей економіки. Представники регульованих галузей

більше не мають представників у керівництві зазначених органів, так як це

мало місце в минулому.

На зазначені органи та їхніх найманих працівників поширюється

законодавство про етику у публічному офісі та на комісіонерів/директорів та

персонал цих агентств також поширюються кодекси поведінки. Необхідно

зазначити, що керівники та члени регуляторних органів, як правило,

призначаються урядом або державними агентствами, хоча процес призначення

нерідко визначається у законодавстві. Проте з моменту призначення керівники

та члени регуляторних органів є незалежними у своїй діяльності та, майже

завжди, не підлягають зовнішньому керівництву з приводу того, як вони мають

здійснювати свої функції [675].
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Експерти зазначають, що регуляторні органи в Ірландії мають дуже

незначні повноваження із застосування санкцій, порівняно з регуляторними

органами інших держав – членів ЄС [675].

Рішення всіх регуляторних органів, включаючи енергетичного

регулятора, підлягають судовому перегляду. В Ірландії немає відокремленої

системи адміністративних судів. Відповідно, загальні суди мають юрисдикцію

щодо цивільно-правових, конституційно-правових та адміністративно-правових

питань. Під час судового перегляду перевіряється законність рішення і з позиції

процедурного, і з позиції матеріального права [675].

Органом державного регулювання у сфері енергетики Латвії є Комісія

комунальних послуг (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija/Public

Utilities Commission (PUC)) [724].

Комісія комунальних послуг здійснює контроль при наданні

комунальних послуг відповідно до Закону «Про регуляторів комунальних

послуг» та спеціальних законодавчих актів, що регулюють відносини у

відповідних регульованих сферах.

Метою утворення Комісії комунальних послуг, яка здійснює свої

функції незалежно та не підпорядковується уряду або його установам, є

забезпечення централізованого та уніфікованого вирішення питання щодо

регулювання комунальних послуг в межах галузей, регульованих державою

[684].

Органом управління Комісії є Рада. Рада ухвалює рішення та видає

адміністративні акти, які є обов’язковими для провайдерів та користувачів

комунальних послуг. Сейм (Парламент) призначає Голову Ради та чотирьох

членів Ради строком на п’ять років за рекомендацією Кабінету Міністрів. Член

Ради може бути повторно призначений лише один раз. Членом Ради може бути

призначений громадянин Латвії, який має відповідну вищу освіту, знання та

досвід, які забезпечують виконання завдань, передбачених Законом про

регуляторів комунальних послуг [723].
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Законодавством Латвії також передбачено, що Комісія є незалежною від

регульованих галузей економіки.

Регуляторні повноваження Комісії визначені законом та є досить

широкими. Зокрема, Комісія захищає інтереси користувачів та стимулює

розвиток провайдерів публічних послуг; визначає методику обчислення

тарифів; визначає тарифи, якщо певні галузеві закони не передбачають

відмінну процедуру визначення тарифів; здійснює ліцензування надання

публічних послуг; стимулює конкуренцію у регульованих галузях та здійснює

нагляд за відповідністю публічних послуг ліцензованим умовам, встановленим

вимогам щодо якості та захисту довкілля, технічним умовам, стандартам та

умовам контрактів, а також здійснює інші функції, які визначені відповідними

галузевими законами [684].

До функцій Комісії комунальних послуг віднесено надання інформації

та рекомендацій з питань, що стосуються регулювання публічних послуг на

запити міністерств, що відповідають за відповідні регульовані галузі. Більше

того, установи, які подають проекти законодавчих положень, що мають

відношення до регулювання комунальних послуг, до Кабінету Міністрів,

повинні надати ці проекти також до Комісії комунальних послуг для

координації.

Комісія комунальних послуг наділена повноваженнями в межах своєї

компетенції приймати рішення та видавати адміністративні акти, які є

обов’язковими для відповідних провайдерів та користувачів комунальних

послуг, незалежно. У справах, визначених законом, регуляторний орган має

право анулювати ліцензію провайдера публічної послуги. Адміністративний

акт, виданий регуляторним органом, або його фактична дія можуть бути

оскаржені до адміністративного суду.

Голова регуляторного органу або посадова особа, уповноважена ним,

мають право оформлювати заяву про адміністративне правопорушення,

вчинене провайдером публічної послуги, яка розглядається у порядку,

визначеному Латвійським кодексом про адміністративні правопорушення.
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Регуляторний орган може накладати адміністративні санкції, зокрема, щодо: 1)

порушення регуляторних обов’язків та регуляторних нормативно-правових

актів та регуляторних технічних документів щодо технічного нагляду за

електричним обладнанням, теплопостачальним обладнанням та

газопостачальним обладнанням в установках комерційного постачання енергії;

2) порушення правових актів та норм щодо використання газу та

електроенергії; 3) неспроможності укладення договору про послуги

електронних комунікацій та неспроможності включити інформацію, визначену

регуляторними нормативно-правовими актами, до договору про послуги

електронних комунікацій; 4) надання регульованих публічних послуг без

ліцензії або загального дозволу або щодо порушення умов ліцензії на соціальні

послуги або загального дозволу; 5) неспроможності надання інформації,

надання неправдивої інформації Комісії комунальних послуг та

неспроможності дотримання законних рішень та порушення правових

положень у регульованих сферах тощо. До санкцій, які можуть бути

застосовані, віднесено винесення попередження та накладення штрафу, який

залежно від конкретного правопорушення може варіюватися від 40 до 14 000

євро [684].

З приводу права на судове оскарження рішень органу державного

регулювання у сфері енергетики Латвії звертаємо увагу на наступне. Рішення,

шляхом якого накладається адміністративна санкція, може бути оскаржене до

суду загальної юрисдикції. Рішення, які приймаються Комісією комунальних

послуг та які стосуються вирішення індивідуального правового питання,

можуть бути оскаржені до суду (адміністративного суду або суду загальної

юрисдикції). Рішення, прийняті Радою з питань конкуренції, можуть також

бути оскаржені до адміністративного суду.

У Латвії лише Парламент (Сейм) Республіки Латвія та Кабінет Міністрів

наділені повноваженнями приймати загальнообов’язкові правові акти. Справи

стосовно відповідності цих правових положень правовим актами вищої

юридичної сили вирішуються Конституційним Судом.
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Питання дотримання принципу верховенства права у рішеннях Комісії

комунальних послуг можуть переглядатися адміністративним судом.

Адміністративний суд також перевіряє дотримання принципу верховенства

права у секторі конкуренції.

Однак, якщо Комісія комунальних послуг розглядає, як інституція

досудового розгляду спорів, спори між провайдером публічної послуги та

користувачем або між провайдерами публічної послуги щодо їх прав та

обов’язків, таке рішення Комісії не може бути оскаржене до адміністративного

суду. Якщо сторона, задіяна у спорі, не задоволена рішенням регуляторного

органу, вона має право подати позов з предмета спору до суду загальної

юрисдикції або до арбітражного суду відповідно до процедури, визначеної

Законом про цивільний процес, згідно з якою суд загальної юрисдикції або

арбітражний суд буде розглядати цей спір за обставинами справи.

Адміністративні акти та дії наглядових органів можуть також бути

оскаржені до адміністративного суду.

У справах щодо застосування наглядовими органами санкцій за

адміністративні правопорушення відповідні рішення про накладення санкцій

можуть бути оскаржені до суду загальної юрисдикції.

У межах адміністративної процедури у суді суд здійснює контроль лише

щодо дотримання принципу верховенства права в адміністративному акті,

виданому установою, фактичній дії або доцільності цілей при застосуванні

розсуду. Функцією адміністративних судів є контроль верховенства права у

діяльності інституції, а не вирішення питання про доцільність розсуду. Якщо

інституція наділена дискреційними повноваженнями, саме вона повинна обрати

прийнятне рішення та обґрунтувати свій вибір.

У разі, якщо є необхідними спеціальні знання, суд може призначити

експертизу у справі. Суд може попросити інституцію (зокрема, вищі навчальні

заклади, міжнародні організації) взяти участь у справі [684].

Органом державного регулювання у сфері енергетики Литви є

Національна комісія контролю цін та енергетики (Valstybinė kainų ir energetikos
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kontrolės komisija/National Control Commission for Prices and Energy (NCC) [706],

утворена на підставі Закону про енергію (1997 р.) (далі – НКК).

НКК створюється на підставі Закону Литовської Республіки «Про

енергетику» [685]. Реорганізація та ліквідація НКК здійснюється лише шляхом

прийняття відповідного закону.

НКК відповідно до Закону Литовської Республіки «Про енергетику»

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.

Законодавством Литовської Республіки передбачено п’ятирічний строк

повноважень голови та членів НКК. Крім того, встановлено, що голова та члени

НКК, чий строк повноважень закінчився, продовжують виконувати свої

обов’язки до призначення на посаду нового голови та членів НКК.

Законом Литовської Республіки «Про енергетику» закріплено вичерпний

перелік підстав для припинення повноважень голови та членів НКК, серед

яких: закінчення строку повноважень, подання заяви про відставку, обрання чи

призначення на іншу посаду, набрання законної сили обвинувальним вироком

суду щодо цієї особи, невідповідність вимогам, необхідним для цієї посади або

серйозне порушення таких вимог, порушення професійної етики, неможливість

виконувати свої обов’язки за станом здоров’я, припинення громадянства

Литовської Республіки та наявність інших обставин, за яких особа не може

вважатися такою, що має гарну репутацію. Законом також закріплюються і

процедурні моменти дострокового припинення повноважень. Так, за наявності

зазначених підстав Президент Литовської Республіки може внести пропозиції

щодо дострокового припинення повноважень головою або членом НКК. За

поданням Президента Сеймом призначаються на п’ятирічний строк інші особи

замість тих, чиї повноваження були достроково припинені.

Окремі положення Закону Литовської Республіки «Про енергетику»

присвячені встановленню загальних засад незалежності НКК. Так, відповідно

до ч. 10 ст. 8 згаданого Закону НКК здійснює свої функції незалежно, відкрито,



155

неупереджено та в межах наданих повноважень. Це забезпечується, зокрема,

наступним. По-перше, НКК юридично відокремлена та функціонально

незалежна від будь-якої публічної чи приватної особи. По-друге, голова, члени

НКК та її працівники здійснюють свою діяльність незалежно від будь-якого

ринкового інтересу, не отримують від уряду або будь-яких інших публічних

або приватних осіб прямих вказівок щодо здійснення ними своїх повноважень.

При цьому уточнюється, що це положення не поширюється як на процеси

формування державної політики Сеймом та її реалізації Урядом, так і тісне

співробітництво з іншими державними органами. По-третє, НКК незалежно від

будь-яких органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств,

установ та організацій приймає самостійні рішення щодо виділення щорічних

бюджетних видатків для реалізації на практиці положень щодо належного

фінансування і забезпечення її діяльності необхідними людськими та

фінансовими ресурсами.

Проблемним аспектом правового статусу регуляторних органів у Литві є

питання фінансової незалежності. Хоча НКК є впливовим агентством щодо

регуляторної політики в енергетичному секторі, вона залежить від державного

бюджету та належить до Уряду відповідно до положень про Комісію. Проте

частина бюджетних асигнувань базується на доходах Комісії від приватних

суб’єктів господарювання відповідно до закону. Теоретично, підконтрольність

агентств не пов’язана зі статусом керівників. Утім, на практиці є певні

проблеми. Інституції, як правило, мають свій власний бюджет. Однак, вони

здебільшого залежать від асигнувань з державного бюджету. Критерії

діяльності агентств та призначення керівників базуються на професійній оцінці.

Більше того, статус персоналу регуляторних агентств прирівнюється до статусу

державних службовців [688].

З приводу регуляторних повноважень НКК слід зазначити, що Комісія

уповноважена затверджувати методики встановлення цін на енергію, регулює

вимоги щодо діяльності, пов’язаної з енергопостачанням, що знаходиться під

моніторингом держави, також встановлює обґрунтовані ціни на діяльність,
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пов’язану з енергопостачанням тощо. Проте регуляторні повноваження цієї

Комісії все ж таки є обмеженими, оскільки базові принципи та правила

конкретного сектору визначаються та мають визначатися (відповідно до

конституційних принципів Литви) законами, що приймаються Парламентом

[688].

Загалом галузеве регулювання у Литві традиційно охоплює галузі, які

передбачені законодавством ЄС. Проте і правовий статус регуляторних органів,

і механізми регулювання мають галузеві особливості. Крім традиційних

регуляторних сфер, таких, як електроенергетика, газ, вода та відновлювальна

енергетика, особлива увага у Литві приділяється теплопостачанню як важливій

економічній діяльності в енергетичному секторі. У зв’язку з цим особливий

підхід до теплопостачання охоплює діяльність регуляторного органу різними

способами та визначає спосіб визначення правових засад у пов’язаних сферах,

таких як газ, вода та відновлювана енергетика [688].

У Литві застосовується попередній і наступний контроль у регульованих

галузях. Наприклад, Державний енергетичний інспекторат здійснює контроль

за дотриманням енергопостачальниками законодавчих вимог [688].

Як зазначають фахівці, енергетика є найбільш складною та політично

чутливою регульованою сферою. Литва все ще сильно залежить від одного

постачальника у багатьох секторах енергетики. Переважно юридична особа, що

одноособово здійснює імпорт, обходить конкуренцію внаслідок свого статусу

природної монополії або внаслідок відсутності інфраструктури, що надає

можливість для існування конкуренції. Це все ще є характерним, передусім, для

ринків, пов’язаних з розподілом газу, таких, як постачання. Наприклад, є

регулярні приклади того, як регуляторний орган має труднощі зі встановленням

тарифів, які задовольняють як теплопостачальників, так кінцевих споживачів

та/або Уряд. У зв’язку з цим регуляторний орган не тільки повинен знайти

баланс між протилежними інтересами, а й виступати як сторона у різних

судових справах, пов’язаних з вимогами щодо діяльності на ринку розподілу

тепла та цін на енергію [688].
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У Литві існує кілька незалежних регуляторних органів, які здійснюють

повноваження у різних сферах. Деякі функціонують у специфічній сфері та

мають порівняно вузьку компетенцію з регулювання та примусового

забезпечення виконання нормативних актів (наприклад, Державний

енергетичний інспекторат). Інші наділені широкою, всеосяжною юрисдикцією в

галузі (наприклад, Національна комісія контролю цін та енергетики). Ідея

чинної регуляторної системи полягає у створенні окремих незалежних

регуляторних органів та передачі урядування у певних галузях економіки

експертним провідним агентам, які керуються більше публічним інтересом, а не

політичними чи ідеологічними позиціями [688].

Як зазначають і науковці [619, с. 333–349], і практики [688], у

Литовській Республіці не існує чіткої моделі незалежних регуляторних органів.

Існують різні критерії формування керівництва цих органів, відмінні правила

щодо їх відповідальності та контролю, різні способи закріплення їх

незалежності у законах. Крім того, існують органи, відповідальні перед

Сеймом, органи, відповідальні перед Урядом, урядові агентства та агентства,

підпорядковані міністерствам. Незалежність установ не є абсолютною та її

ступінь відрізняється у різних регуляторних органів. Голова та члени органу

управління, як правило, призначаються Президентом або Парламентом.

Установи, які мають менше влади та повноважень, можуть формуватися

окремими міністерствами або Урядом.

Щодо участі органу державного регулювання у сфері енергетики Литви

у підготовці проектів актів законодавства регульованих галузей зауважимо, що

Комісія має право пропонувати Уряду принципи встановлення цін на енергію.

З приводу судового контролю за діяльністю органу державного

регулювання у сфері енергетики Литви слід зазначити, що за загальним

правилом всі рішення державних регуляторних органів у сфері економіки

підлягають перегляду в судовому порядку. Проте, для того, щоб справа могла

бути передана до суду, рішення галузевих регуляторних органів мають

відповідати певним вимогам. Перш за все, це мають бути рішення, тобто,
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регуляторні рішення, які мають правові наслідки для сторін. По-друге, такий

тип регуляторних рішень не включає ряд правил з високим рівнем

дискретності, таких, як висновки, акти тлумачення, рекомендації, або

документи, які можуть розглядатися як м’яке право. Такі рішення можуть

розглядатися судом як доказ. Проте, вони не створюють правові наслідки для

жодної із сторін.

Регуляторні рішення, які створюють правові наслідки для сторін, мають

переглядатися в адміністративних судах.

Найбільш поширеними позовними вимогами, з якими звертаються до

адміністративних судів, є анулювання рішення. Сторона також може подати

позов про відшкодування збитків, заподіяних незаконним рішенням органу

влади.

Суддя здійснює контроль і щодо дотримання формальних вимог, і щодо

конкретних обставин справи. Він оцінює регуляторне рішення у світлі

процедурних вимог, аналізує, чи є воно достатньо аргументованим, оцінює

фактичні передумови рішення.

Суддя не має обмеженого контролю щодо будь-якого рішення. Проте

необхідно зазначити, що відповідно до Закону про адміністративний процес,

судді обмежені в оцінці економічної або політичної мети рішень. Відповідно,

регуляторні органи, як правило, мають дискреційні повноваження щодо

комплексної економічної оцінки та політичного вибору. Суд має право

скасувати рішення у зв’язку з відхиленнями від формальних або процедурних

вимог. Більш того, суд аналізує, чи належним чином викладені факти, чи не

було будь-якої очевидної помилки в оцінці або зловживання владою, а також чи

регуляторне агентство виклало всі необхідні причини у рішенні.

Від суддів часто вимагається прийняти рішення щодо обставин

специфічного технічного, медичного або іншого наукового типу. Проте вони

можуть призначити експертизу. Закон про адміністративний процес визначає,

що якщо в адміністративній справі виникає питання, яке вимагає спеціальних

знань у сфері науки, мистецтва, технологій або ремесл, суддя має призначити
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експерта. Визначення завдань для експертів та предмета експертизи є

прерогативою судді. Відповідно питання мають бути остаточно визначені

судом. Висновок експерта не є обов’язковим для суду та оцінюється відповідно

до загальних правил оцінки доказів. Проте, суд зобов’язаний надати належні

аргументи у разі незгоди з висновком експерта.

Немає загальної практики звернення до університетів у разі необхідності

проведення експертизи з питань економічного регулювання. Суддя має право

аналізувати будь-який наданий доказ. Більше того, він має право звертатися за

наданням висновку до інших установ та осіб, які мають відношення до

предмета справи. Це може включати формалізовану процедуру попереднього

слухання у Суді справедливості Європейського Суду, а також менш

формалізовані запити до різних інституцій з проханням надати їх висновки з

питання справи [688].

Органом державного регулювання у сфері енергетики Мальти є

Мальтійський орган ресурсів (Malta Resources Authority (MRA)) [704],

утворений відповідно до Закону про Мальтійський орган ресурсів (2000). До

регульованих сфер MRA віднесено сектори енергії, води та мінералів. MRA

складається з голови й не менше чотирьох та не більше шести інших членів.

Члени MRA призначаються Міністром, відповідальним за ресурси, строком на

один рік або на більш тривалий період, який може бути визначений рішенням

про призначення, що не може перевищувати трьох років. Однак члени, які

призначені на такий строк, можуть бути повторно призначені після завершення

їх повноважень. Міністр може призначити одного з інших членів заступником

голови, та такий член регуляторного органу має всі права та виконує всі

функції голови під час його відсутності або неможливості виконувати

повноваження голови під час відпустки або під час будь-якої відсутності в офісі

Голови. Голова MRA може бути звільнений з посади Міністром, якщо, на його

думку, такий член не спроможний перебувати на посаді або у разі

неможливості належного виконання обов’язків таким членом [698].
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Органом державного регулювання у сфері енергетики Нідерландів є

Нідерландський орган зі споживачів та ринків (Netherlands Authority for

Consumers and Markets/Autoriteit Consument & Markt (ACM) [564], який було

утворено 1 квітня 2013 р. шляхом об’єднання Нідерландського органу з питань

споживачів, Нідерландського органу з питань конкуренції (NMa),

Нідерландського незалежного органу з питань поштових та телекомунікаційних

послуг (OPTA). До 1 квітня 2013 р. функції органу державного регулювання у

сфері енергетики виконував Нідерландський орган з питань конкуренції (NMa)

(Голандський офіс енергетичного регулювання як складова частина), утворений

відповідно до Закону про електроенергію (1998 р.). Тобто, для Нідерландів

також є характерною тенденція до об’єднання регуляторних органів з метою

оптимізації витрат на їх утримання, що є характерною в останні роки для

деяких країн Європи.

Слід зазначити, що питання галузевого економічного регулювання в

цілому та державного регулювання у сфері енергетики зокрема є предметом

спеціальних досліджень фахівців Нідерландів. Насамперед увагу науковців

привертають проблеми забезпечення незалежності національних регуляторних

органів. Безумовно, імплементація основних вимог законодавства ЄС щодо

правового статусу національних органів, які здійснюють державне регулювання

у сферах, віднесених до регульованих законодавством ЄС, в цілому та органу

державного регулювання у сфері енергетики зокрема призвела до зміцнення

незалежності регуляторних органів. У той же час, ще багато завдань потрібно

виконати для того, щоб досягти необхідного ступеня незалежності

національних регуляторних органів. Так, науковці наголошують, що ці органи

мають діяти незалежно від учасників ринку. Також вони мають бути

незалежними від політики (парламенту та відповідального міністра). Вони

повинні мати можливість здійснювати свої регуляторні повноваження,

застосовуючи право самостійно здійснювати економічний та правовий вибір

[732, с. 73–95].
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Транспозиція Електроенергетичної Директиви 2009/72/ЄС здійснена у

національне законодавство Нідерландів, зокрема, у Законі про електроенергію.

Так, у ст. 5 цього Закону містяться посилання на ст. 36 Директиви, якою

встановлено цілі національних регуляторних органів при застосуванні

електроенергетичної директиви.

З приводу механізмів економічного регулювання, то у Нідерландах воно

здійснюється, як правило, на основі попереднього регулювання учасників

ринку, які посідають домінуючу позицію на ринку. На цих учасників можуть

покладатися регуляторні обов’язки щодо надання доступу до мереж або

необхідних послуг конкурентам, тарифів  та умов щодо надання доступу до

мереж, якості послуг та роздрібних цін. Крім попереднього регулювання,

уповноважені національні органи також мають повноваження з наступного

регулювання, наприклад, шляхом застосування примусових заходів (зокрема,

накладання штрафів) до учасників ринку, які порушують правові вимоги,

встановлені правовими актами, або умови чи обов’язки, що випливають з

регуляторних рішень [707].

Регуляторні органи Нідерландів мають статус незалежного

адміністративного органу (zbo-status). Це означає, що вони можуть до певної

межі діяти незалежно від політиків (парламенту та міністра). Відповідальний

міністр більше не може надавати їм інструкції з приводу конкретних справ.

Більше того, ці органи мають діяти незалежно від приватних суб’єктів та

державних фінансових інтересів Нідерландів у регульованих сферах. Існує

Загальний рамковий закон про незалежні адміністративні агентства, який

уніфікує, до певної межі, причини, структуру, міністерські повноваження та

політичну відповідальність агентств. Міністр може також бути наділений

деякими важливими повноваженнями, що можуть впливати на функціонування

органів, включаючи повноваження визначати правила політики, право

схвалювати або затверджувати бюджет, право анулювати загальні або

спеціальні рішення органів та право призначати членів ради директорів органів

[707.
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Як зазначають науковці, принцип «примату законодавця» є ключовим

конституційним принципом у моделі повноважень незалежних

адміністративних органів, які відповідають за реалізацію економічного

регулювання у Нідерландах [732, с. 73–95]. Згідно з цим принципом лише

створення законодавцем правової основи для адміністративної дії не є

достатнім. Обраний на демократичних засадах законодавець повинен адекватно

регулювати повноваження, які делегуються незалежним адміністративним

органам. Власне, законодавець не може делегувати незалежним

адміністративним органам повноваження затверджувати загальнообов’язкові

норми або інші повноваження, які мають суттєвий ступінь дискреційності.

Законодавець має право делегувати незалежним адміністративним органам

право приймати загальнообов’язкові норми лише у чітко визначених випадках,

а саме, коли це стосується права приймати технічні норми про застосування або

у спеціальних випадках, за умови, що норми підлягають затвердженню

уповноваженим міністром. Принцип «примату законодавця» не закріплений у

Конституції або в іншому офіційному правовому акті. Принцип включено та

визначено в «Інструкціях щодо розробки законодавства» (м’яке право)

(Aanwijzingen voor de Regelgeving) [707]. Міністерські департаменти повинні

враховувати ці інструкції при підготовці законодавства, однак, вони не мають

обов’язкової сили [707]. Принцип «примату законодавця» можна розглядати як

політичну інтерпретацію принципу законності [707].

Відповідно, в принципі, законодавець у Нідерландах займає позицію, що

незалежні адміністративні органи не можуть бути наділені повноваженнями,

що включають визначення політики; вони лише реалізують політичні рішення

законодавця та міністра. Однак, як демонструють дослідження, на практиці

дуже важко розмежувати визначення та реалізацію політики [707].

Незважаючи на те, що національні органи не мають взагалі або мають

обмежені повноваження щодо прийняття загальнообов’язкових норм, вони

активно розробляють рекомендації щодо тлумачення та застосування відкритих

норм. Хоча ці рекомендації, з юридичної точки зору, є зобов’язуючими лише
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для самих органів, за винятком певних випадків, проте, вони можуть мати і

зовнішній регуляторний ефект, оскільки суб’єкти господарювання на ринку

враховують та передбачають спосіб, у який органи ймовірно реалізовуватимуть

свої регуляторні та юрисдикційні повноваження.

У зв’язку з акцентом на розмежуванні формування та реалізації Урядом

Нідерландів політики, існує ризик, що повноваження органів сформульовані

занадто обмежено. Приклади в сфері енергетики продемонстрували, що

повноваження регуляторних органів визначені занадто вузько, внаслідок чого

вони не можуть адекватно реалізовувати свої повноваження та ефективно

вкладати у реалізацію цілей Європейських директив у Нідерландах у минулому

[707]. На сьогодні під впливом законодавства ЄС повноваження органів влади

мають бути розширені та мають включати важливий ступінь незалежності,

завдяки чому органи здійснюватимуть економічний та правовий вибір при

реалізації своїх регуляторних повноважень, наприклад, при затвердженні

тарифів та умов, пов’язаних з доступом до мережі в енергетичному секторі.

Одночасно міністр економічних відносин Нідерландів затвердив значну

кількість міністерських норм та рекомендацій. Ці норми регулюють – інколи

дуже детально – як Орган з питань конкуренції та ринків повинен здійснювати

свої регуляторні повноваження в енергетичному секторі при затвердженні

технічних кодексів, методик тарифоутворення та умов, що регулюють доступ

до мереж. На теперішній час незрозуміло, як ці види міністерських норм

співвідносяться з Європейськими вимогами щодо незалежності, які випливають

з Європейських енергетичних директив [707]. Передбачається, що політичні

засади та урядові інструкції можуть не бути пов’язаними тим, як регуляторні

органи здійснюють свої регуляторні повноваження. Досі незрозуміло, яке

конкретне правове значення цих вимог щодо незалежності має бути, оскільки

на практиці регуляторні питання може бути важко розділити у визначенні та

реалізації політики.

Адміністративні рішення економічних галузевих регуляторних органів в

цілому та органу державного регулювання у сфері енергетики зокрема
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підлягають судовому перегляду органом адміністративної юстиції за

зверненням адресатів рішення або інших зацікавлених сторін, наприклад,

рішення про застосування штрафів або рішення про концентрацію.

Зацікавленою стороною, відповідно до ст. 1:2 Загального адміністративно-

правового закону є особа, чиї інтереси прямо зачіпаються рішенням. Рішення

(приписи) загального застосування, такі як загальнообов’язкові нормативно-

правові акти або рекомендації, не підлягають такому прямому перегляду в

порядку адміністративного судочинства. Проте зацікавлені сторони мають

можливість ініціювати цивільну справу про делікт проти регуляторних дій

органів державного регулювання у певних сферах економіки, щодо яких є

неможливим безпосередній судовий перегляд. Законність регуляторного заходу

може також бути оскаржена у контексті адміністративної скарги на

адміністративне рішення, яке базується на відповідному регуляторному заході.

Якщо адміністративний суд визнає регуляторний захід незаконним, він може

відмінити застосування акта та анулювати адміністративне рішення. Більше

того, існує спеціальне галузеве законодавство, яке відступає від загального

правила, що рішення загального застосування не підлягають прямому судовому

перегляду адміністративними судами. Наприклад, рішення загального

застосування в сферах газу та електроенергії, пов’язані з технічними кодексами,

структурою тарифів та умовами доступу до мереж підлягають судовому

перегляду органом адміністративної юстиції [707].

Адміністративні суди уповноважені переглядати рішення, ухвалені

різними галузевими регуляторними органами, на предмет їх законності. Цей

перегляд може включати перегляд і закону, і факту. Процедурні аспекти та

дотримання принципів належного урядування переглядаються повністю. У разі,

якщо застосування правової норми не відповідає ступеню дискреційності, суди

повністю переглядають застосування права.

Загалом, адміністративні суди обмежують себе лише мінімальним

переглядом правових та економічних оцінок рішень адміністративних органів,

які дотримуються ступеня дискреційності. У Нідерландському
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адміністративному праві розмежовано дискреційність у політиці та в

оцінюванні. Дискреційність у політиці полягає в дискреційності органу

визначати, яке рішення має бути прийняте, якщо дотримані умови для

юридичної дії, визначені у законодавстві. Дискреційність в оцінюванні

дозволяє органам відповідну дискреційність визначати, чи правові вимоги для

реалізації повноважень дотримані у певних умовах. Адміністративний суд

переглядає рішення, прийняті на основі дискреційності у політиці лише

мінімально. У такому випадку він лише визначає, чи відповідний орган діяв

обґрунтовано. Суд також мінімально переглядає рішення на основі

дискреційності в оцінюванні. Навіть у випадку дискреційності у політиці чи

дискреційності в оцінюванні суди повністю переглядають, чи рішення

адекватно вмотивовані та чи узгоджуються з принципом добросовісності. У

сфері конкурентного права суди застосовують інтенсивний перегляд на предмет

застосування адміністративним органом принципів належної адміністрації.

Вони також можуть застосовувати більш інтенсивний перегляд дискреційності

в оцінюванні в сфері конкурентного права [707].

Значна увага державному регулювання у певних сферах економіки в

цілому та у сфері енергетики зокрема приділяється у Польщі. Функції органу

державного регулювання у сфері енергетики покладені на Енергетичний

регуляторний офіс (Urząd Regulacji Energetyki/Energy Regulatory Office

(URE/ERO) [769], утворений відповідно до Закону про енергію від 10 квітня

1997 р. Зазначеним Законом визначено правові засади для трьох мережевих

секторів енергетичної галузі: електроенергії, газу та централізованого

теплопостачання. Президент Енергетичного регуляторного органу (Energy

Regulatory Office – ERO) регулює діяльність енергетичних підприємств,

включаючи ті, що діють у сфері централізованого теплопостачання. Метою

регулювання у секторі теплопостачання є, серед іншого, захист споживачів від

необґрунтованого зростання цін та платежів на теплову енергію. Президент

Енергетичного регуляторного органу затверджує тарифи на теплову енергію та

передає їх протягом семи днів після затвердження для публікації в офіційному
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журналі Voivodeship. У процесі затвердження тарифів на теплову енергію

Президент Енергетичного регуляторного органу прагне збалансувати інтереси

енергетичного підприємства та споживачів [721].

З приводу інструментів державного регулювання у певних сферах

економіки та, зокрема, у сфері енергетики, то в Польщі застосовується і

попереднє, і наступне регулювання. Польські регуляторні органи часто

використовують інструменти, що спрямовані на майбутнє, які значною мірою

викликані низьким рівнем сталої конкуренції на регульованих ринках [721].

Серед гарантій незалежності органів державного регулювання у певних

сферах економіки в Польщі можна виокремити такі:

 інституційні – наприклад, вони мають статус центральних

публічних адміністративних органів;

 процедурні – наглядовий адміністративний орган (міністерство) не

має впливу на індивідуальні рішення, що приймаються органом державного

регулювання у певній сфері економіки. Сторона провадження має право подати

скаргу до суду (цивільного ) або адміністративного суду;

 юридичні – правовий статус, структура, повноваження щодо

здійснення діяльності визначені у спеціальних законах, прийнятих

Парламентом.

Органи державного регулювання у певних сферах економіки є

публічними адміністративними органами і діють на підставі та в межах закону.

Їхня незалежність відображається, серед іншого, спеціальним статусом їхніх

голів: строк повноважень, спеціальні професійні вимоги щодо призначення та

гарантії від звільнення.

Так, Президент Енергетичного регуляторного офісу (керівний орган

регулятора) є центральним органом державної адміністрації. Президент ERO

призначається Прем’єр-міністром. Процедуру відбору забезпечує Міністерство

економіки.

Президент Енергетичного регуляторного офісу може бути звільнений

Прем’єр-міністром до закінчення його строку повноважень лише у випадку:
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грубого порушення закону; обвинувачення кінцевим рішенням за порушення,

вчинене умисно або за податкове порушення; судового рішення про заборону

займати керівні посади або здійснювати певну діяльність в державних органах;

хвороби, яка постійно перешкоджає виконанню обов’язків; відставки (ст. 21,

§2м Закону про енергію).

Процедура відбору на посаду Президента Енергетичного регуляторного

офісу здійснюється командою, що призначається Головою Канцелярії Прем’єр-

міністра під керівництвом Президента Ради Міністрів, та складається як

мінімум з трьох осіб, які мають знання та досвід, що гарантують визначення

найкращих кандидатів. При проведенні відбору оцінюється професійний досвід

кандидата, знання, необхідні для здійснення повноважень на відповідній посаді,

та управлінська компетенція (ст. 21, § 2е) [721].

Усі рішення регуляторних органів підлягають судовому перегляду

адміністративними або цивільними судами. Рішення регуляторного характеру

(наприклад, рішення про визначення домінуючої позиції на ринку; про

накладення, відкликання, доповнення або скасування регуляторних обов’язків;

про накладення санкцій; рішення про вирішення спорів, за винятком рішень

про загальну виключну періодичну ліцензію за результатами тендеру, аукціону

або конкурсу та рішення про визнання тендеру, аукціону або конкурсу такими,

що не відбулися) підлягають перегляду цивільним судом – Судом з питань

конкуренції та захисту споживачів. Цей суд також контролює рішення

Президента Офісу з питань конкуренції та захисту споживачів, який є

уповноваженим органом з питань конкуренції та захисту споживачів. Інші

рішення регуляторних органів, які прямо не передбачені у відповідних

положеннях, підлягають перегляду Регіональним адміністративним судом у

Варшаві з можливістю оскарження до Верховного адміністративного суду як

суду останньої інстанції.

Межі судового перегляду не залежать від типу адміністративного

рішення, проте залежать від того, до якого суду – адміністративного чи

цивільного – подано скаргу. Цивільний суд – Суд з питань конкуренції та
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захисту споживачів – застосовує процедуру перегляду з початку.

Адміністративний суд першої інстанції здійснює судовий контроль законності

(процедурного та матеріального права) адміністративного рішення

(переглядаючи факти та закон, який діяв на момент прийняття

адміністративного рішення).

Верховний адміністративний суд здійснює контроль в межах касації на

правових підставах (процедурного та матеріального права). Офіційно він бере

до уваги лише порушення судових процедур [721].

Органом державного регулювання у сфері енергетики Словаччини є

Офіс регулювання мережевих галузей (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

(URSO)/Regulatory Office for Network Industries (RONI)) [731], утворений у 2001

р. [579]. На відміну від багатьох інших країн ЄС, де на сьогодні утворюються

об’єднані (міжгалузеві) регуляторні органи, повноваження органу державного

регулювання у сфері енергетики Словаччини поширюються лише на одну

регульовану галузь – сферу енергетики.

Загалом державне регулювання у певних сферах економіки у Словаччині

реалізується міністерствами (наприклад, Міністерством економіки,

Міністерством транспорту, будівництва та регіонального розвитку, частково –

Міністерство навколишнього природного середовища), центральними

державними органами (наприклад, Антимонопольним офісом), та

адміністративними органами, повноваження яких поширюються на всю

територію Республіки (наприклад, Регуляторний офіс мережевих галузей).

Зазначені органи є незалежними від регульованих галузей та від уряду. Ця

незалежність гарантується законом. Зазначені органи наділені регуляторними

повноваженнями в межах своєї компетенції. Вони уповноважені видавати

підзаконні нормативно-правові акти (зокрема, постанови, декрети, накази

тощо), однак, у випадках, коли законом передбачено такі повноваження.

Регуляторні органи наділені повноваженнями брати участь у законотворчому

процесі.
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Згадані органи наділені юрисдикційними повноваженнями. Вони мають

право застосовувати, зокрема, такі санкції, як штрафи, заборона

підприємницької діяльності, скасування або відкликання ліцензії (дозволу).

З приводу судового контролю за діяльністю органу державного

регулювання у сфері енергетики слід відмітити, що справи про оскарження

рішень енергетичного регулятора розглядаються судами загальної юрисдикції.

Стосовно меж судового перегляду, то суди зосереджені на перевірці

дотримання норм процедурного права. За певними винятками, суди не

встановлюють факти. У зв’язку з цим, суди дуже рідко використовують своє

право залучати експертів [737].

Функції органу державного регулювання у Словенії виконує

Енергетичне агентство (Agencija za energijo/Energy Agency – http://www.agen-

rs.si) (далі – Агентство), утворене у 2001 р. Метою діяльності Агентства є

забезпечення надання комунальних послуг, створення внутрішнього

енергетичного ринку ЄС та захисту прав споживачів. Законом про енергетику

передбачені положення, спрямовані на забезпечення незалежності Агентства.

Зокрема, що такий орган є захищеним від зовнішнього втручання та

політичного пресингу, що схильні піддати ризику незалежне оцінювання у

конкретних питаннях. Агентство не може звертатися за інструкціями або

отримувати інструкції від інших державних органів, проте це не позбавляє його

можливості консультувати орган, відповідальний за захист конкуренції, або

здійснювати співробітництво з іншими регуляторними органами або ЄК. Орган

має свій власний бюджет, який дозволяє, зокрема, наймати необхідну кількість

кваліфікованого персоналу. З метою забезпечення прозорості, цей бюджет

щорічно публікується [738].

Агентство є організаційно, фінансово та юридично незалежним від

регульованого енергетичного сектору та може незалежно приймати рішення з

відповідних регуляторних питань.

Як незалежний регуляторний орган в сфері енергетики, Агентство

наділене регуляторними повноваженнями в сфері електроенергетики та
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природного газу. Для виконання своєї ролі регулятора Агентство вирішує

питання щодо видачі та відкликання ліцензій, щодо спорів, пов’язаних,

наприклад, з доступом третіх сторін, питань загальних актів, пов’язаних з

виконанням державними органами методики обчислення плати за доступ до

мереж, методики встановлення плати за доступ до мереж, критеріїв визначення

дозволених витрат, та системи обчислення цих витрат, методики підготовки

тарифної системи, способу визначення часток джерел індивідуального

виробництва та способу їх подання. Також Агентство погоджує різні правила,

інструкції, загальні умови та тарифні системи.

Агентство відіграє важливу роль у підготовці необхідного законодавства

для регульованої сфери. У законодавстві відсутні спеціальні обов’язки уряду

або парламенту включати регуляторні органи до складу експертних груп, які

займаються підготовкою законодавства, або інформувати регуляторні органи

про таку підготовку. Однак, з пояснювальних документів щодо проектів нового

законодавства випливає, що експерти регуляторних органів брали

безпосередню участь у підготовці нового законодавства або були

поінформовані про нове законодавство шляхом письмового повідомлення для

того, щоб вони могли брати активну участь у відкритому публічному

обговоренні та також надати свої письмові коментарі й пропозиції, які, як

правило, враховуються. У деяких актах регуляторні органи наділені

повноваженнями приймати певні акти вторинного національного

законодавства.

Агентство наділене наглядовими повноваженнями (інспектування як

адміністративна процедура), а також повноваженнями накладати санкції.

Наглядові функції здійснюються особами, які працюють в Агентстві, та

мають дозвіл міністра. Якщо під час здійснення нагляду інспектор або

працівник Агентства, що має відповідний дозвіл, виявить порушення

законодавства, він має право та обов’язок вимагати вжиття заходів для

усунення порушень в межах визначеного ним строку, наприклад, повідомити

письмово осіб, винних у порушенні законодавства, та уможливити надання
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ними пояснень з цих питань протягом обґрунтованого строку, накласти штраф

за порушення, запропонувати компетентному органу вжити заходів, зокрема,

зупинити чи відкликати ліцензію, тимчасово або постійно заборонити

подальшу діяльність.

У Словенії всі рішення органів державного регулювання у певних

сферах економіки стосовно прав або обов’язків людей або юридичних осіб

підлягають судовому перегляду.

Адміністративний суд Республіки Словенія є уповноваженим органом,

який переглядає рішення (рішення щодо прав або обов’язків людей або

юридичних осіб відносяться до адміністративної сфери) органів державного

регулювання у певних сферах економіки. Система адміністративної юстиції у

Республіці Словенія включає два рівні: Адміністративний суд (один підрозділ

на місці суду та три зовнішніх підрозділи) становить перший рівень та

Верховний Суд (який включає департамент адміністративного права) – другий

рівень.

У разі оцінки відповідності конкурентному праву, уповноваженим

органом у першій інстанції є Адміністративний Суд. Другий рівень залежить

від того, чи є предметом перегляду питання попереднього чи наступного

контролю. Якщо предметом перегляду є питання попереднього контролю,

уповноваженим органом є департамент Верховного Суду з адміністративного

права, якщо питання наступного контролю – уповноважений департамент

Верховного Суду з комерційного права, де рішення переглядається колегією,

що спеціалізується у таких справах [738].

Органом державного регулювання Швеції є Швецький інспекторат

енергетичних ринків (Energimarknadsinspektionen/Swedish Energy Markets

Inspectorate (EI)) [634], який діє з 2008 р. як автономний орган. У минулому

Інспекторат був частково незалежною складовою Швецького енергетичного

агентства. Метою виокремлення Інспекторату було чітке визначення ролі

наглядового органу та, відповідно, створення органу для перетворення

енергетичної системи. Інспекторат очолюється Генеральним директором, який
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призначається Урядом. Уряд вирішив створити також внутрішню раду

Інспекторату, яка очолюється Генеральним директором та виконує функції його

дорадчого органу Генерального директора. Інспекторат підзвітний Уряду [588].

До регульованих сфер Інспекторату віднесено сфери електроенергії,

природного газу та централізованого теплопостачання.

Зауважимо, що відповідно до Конституції Швеції державні органи

мають обґрунтований ступінь незалежності від Уряду. У цьому аспекті швецька

конституційна система відрізняється від загальнопоширеної моделі у багатьох

інших державах – членах ЄС. Відповідно до Швецької Конституції жоден орган

державної влади, включаючи Парламент, нормотворчий орган, будь-який

місцевий орган влади, не може визначати, яким чином державний орган має

вирішувати будь-яку індивідуальну справу, що належить до сфери його

повноважень, або як орган державної влади має застосовувати право. Традиція

незалежних органів глибоко укорінилася у суспільстві Швеції [745].

Більшість рішень, які приймаються швецькими державними органами,

можуть бути оскаржені до адміністративного суду. Адміністративні суди

можуть доповнювати, скасовувати або підтверджувати відповідні рішення.

Адміністративні суди також можуть перевіряти конституційність положення у

певній справі. За потреби адміністративний суд може вирішити направити

питання для експертного висновку із зовнішніх джерел, як правило, державних

органів.

У деяких ситуаціях рішення державного органу може бути оскаржене

лише до Уряду. На доповнення до звичайного судового процесу, рішення

Уряду може бути оскаржене безпосередньо до Верховного адміністративного

суду.

У справах з питань, що регулюються Законом про конкуренцію або

законодавством про споживачів або ринковим законодавством, юрисдикцію має

спеціальний суд – Швецький ринковий суд. У зазначених справах Ринковий суд

є найвищим апеляційним судом [745].
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Органом державного регулювання Великобританії є Офіс ринків газу та

електроенергії (Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem)) [709], який було

утворено у 1999 р. об’єднанням попередніх регуляторів Ofgas (Офіс

регулювання газу) (діяв з 1986 р.) та Offer (Офіс регулювання електроенергії)

(діяв з 1989 р.).

Державне регулювання у певних сферах економіки у Великобританії

спрямоване на забезпечення належного захисту споживачів та забезпечення

інтересів споживачів через ефективне надання надійних та сталих послуг

належної якості, а також на стимулювання ефективної конкуренції та захисту

інтересів споживачів як її основи та стимулювання ефективності й чесності при

поверненні компаніями вкладених інвестицій (BIS, Principles for Economic

Regulation, April 2011, paragraph 2) [768].

З приводу інструментів державного регулювання слід звернути увагу,

що у Великобританії застосовується і попередній, і наступний контроль при

здійсненні державного регулювання у сфері енергетики. Наступний контроль у

формі рішень щодо примусового забезпечення конкуренції відповідно до

Закону про конкуренції може застосовуватися Органом з питань конкуренції та

ринків (Competition and Markets Authority) та економічними регуляторами

шляхом реалізації повноважень в сфері конкуренції. Попередній контроль у

формі рішень щодо злиттів та ринків здійснюється лише Органом з питань

конкуренції та ринків [768].

У більшості націоналізованих галузей існували законні монополії та

після приватизації там збереглася монопольна влада, або залежно від нових

структур утворилися певні елементи монопольної влади, які потребують

регулювання з метою недопущення зловживання монопольною владою через

біль високі ціни та/або більш низькі стандарти послуги, порівняно з тим, як це

могло бути у разі існування конкурентних ринків. Відповідними законодавчими

актами Парламенту були утворені незалежні галузеві регуляторні офіси. Хоча

регуляторні повноваження, визначені законодавчими актами Парламенту щодо

приватизованих галузей, відрізнялися в різних галузях, регулювання з
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розвитком стало набувати спільних рис. Зокрема, визнано, що галузі

«природних монополій» у сфері комунальних послуг (наприклад, мережі

трубопроводів та ліній електропередач, що використовуються для

транспортування оптових поставок газу та електроенергії роздрібним

споживачам) мають регулюватися з метою запобігання зловживанням

компаніями монопольним становищем. Проте в таких частинах галузей

конкурентне регулювання вимагається лише як тимчасовий захід до моменту,

коли потенційно конкурентні сектори стануть дійсно конкурентними. Тобто

очікується, що обсяг та розмір регуляторних офісів зменшаться тоді, коли

складові галузей, які стануть ефективно конкурентними, підлягатимуть лише

загальному попередньому конкурентному регулюванню (House of Lords Select

Committee on Regulators, UK Economic Regulators: Volume 1, 1st Report of Session

2006-07, § 2.2.–2.4) [768].

Слід зазначити, що у сфері енергетики має місце делегування

повноважень. Так, Офіс ринків газу та електроенергії лише регулює

енергетичний сектор у Великобританії. Повноваження в сфері енергетики у

Північній Ірландії делеговані Регулятору комунальних послуг (NIAUR).

З приводу участі у законотворчому процесі слід звернути увагу, що

регуляторні органи не беруть участі у розробці проектів законодавчих актів, що

регулюють відносини у відповідній галузі економіки, однак вони здійснюють

певний внесок під час законодавчих дебатів.

Щодо судового контролю за діяльністю регуляторних органів у

Великобританії законодавством передбачено, що судовий перегляд рішень

регуляторних органів здійснюється в тому випадку, коли законом не

передбачено інші способи оскарження. Слід відмітити, що у сфері енергетики

передбачене безпосереднє оскарження до суду. Оскарження до іншого

регуляторного органу (Regulatory references) рішень з питань енергетики

передбачено у Північній Ірландії (BIS, Streamlining Regulatory and Competition

Appeals, 19 June 2013, paragraph 2.12).
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Модель оскарження до іншого регуляторного органу полягає в тому, що

якщо фірма, діяльність якої підлягає регулюванню, не згодна із

запропонованим регулятором рішенням, регулятор може передати відповідне

рішення для перегляду до органу з питань конкуренції. Зазначений орган має

переглянути питання загального публічного інтересу, враховуючи законодавчі

повноваження регулятора (BIS, Streamlining Regulatory and Competition Appeals,

19 June 2013, paragraph 2.10) [768].

Застосовуються різноманітні процедури оскарження рішень з питань

конкуренції та регуляторних питань. Різні рішення з регуляторних та

конкурентних питань оскаржуються до Органу з питань конкуренції та ринків

(CMA), Апеляційного трибуналу з питань конкуренції або вищого Суду (CAT)

(в Англії та Уельсі), Суду сесії (Court of Session) (у Шотландії) та Вищого Суду

(Північної Ірландії) або у деяких випадках до більш ніж одного апеляційного

органу (BIS, Streamlining Regulatory and Competition Appeals, 19 June 2013, §

5.1).

Апеляційний трибунал з питань конкуренції (CAT) є спеціалізованим

трибуналом, утвореним для розгляду апеляцій щодо різних рішень усіх

економічних регуляторів та органів з питань конкуренції. Він наділений

повноваженнями з питань конкуренції та економічного регулювання, розглядає

скарги щодо різних регуляторних та конкурентних рішень, включаючи скарги

щодо підстав для судового перегляду та апеляції щодо фактичних обставин

справи. Правила Апеляційного трибуналу з питань конкуренції, закріплені у

вторинному законодавстві, визначають, як трибунал буде діяти та розглядати

справи. Вони наділяють зазначений орган повноваженнями, які уможливлюють

здійснювати ефективний розгляд справ. Крім того, Довідник щодо процедур

Апеляційного трибуналу з питань конкуренції роз’яснює, як справи будуть

розглядатися на практиці (BIS, Streamlining Regulatory and Competition Appeals,

19 June 2013, § 5.8).

У деяких галузях скарги на рішення подаються до Апеляційного

трибуналу з питань конкуренції, однак скарги з вимогою про судовий перегляд
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процесу прийняття рішень, здійсненого (або не здійсненого) регуляторним або

конкурентним органом, розглядаються Вищим Судом Англії та Уельсу, Вищим

Судом Північної Ірландії або Судом Сесії відповідно. Переважно Апеляційний

трибунал з питань конкуренції розглядає скарги на рішення (здебільшого щодо

порушень та заходів відповідальності, проте також включаючи застосування

тимчасових заходів) відповідно до Закону про конкуренції 1998 р. Проте якщо

особа звертається за переглядом способу проведення розслідування, справа має

розглядатися одним із зазначених судів (BIS, Streamlining Regulatory and

Competition Appeals, 19 June 2013, § 5.41).

У Великобританії застосовується судовий перегляд рішень регуляторів,

а також оскарження по суті справи.

Судовий перегляд загалом полягає у встановленні законності дії.

Судовий перегляд може іноді може застосовуватися тоді, коли є очевидна

помилка в оцінці фактів, проте, загалом, суд не має здійснювати повну

переоцінку фактів. Інтенсивність судового перегляду доцільності відповідної

дії може відрізнятися. Загалом, очікується, що будь-який суд, що здійснює

судовий перегляд, продемонструє частковий сумнів у правильності розрахунків

на майбутнє, зроблених експертом або досвідченою особою у прийнятті рішень,

зокрема, регулятором або органом з питань конкуренції. Проте ступінь

обмеження сумніву може зменшуватися, якщо питання стосується прав ЄС або

прав людини. Тест щодо раціональності є гнучким (BIS, Streamlining Regulatory

and Competition Appeals, 19 June 2013, § 2.17).

Оскарження по суті справи потенційно дозволяє апеляційному органу

врахувати всі аспекти справи, а не тільки ті, що пов’язані з підставами для

судового перегляду. Це може включати розгляд питання, чи прийняте рішення є

правильним. Оскарження по суті справи, відповідно, є ефективним там, де

судового перегляду було недостатньо: тобто коли рішення було прийнято

відповідно до закону, не було нераціональності або процедурної

невідповідності, проте рішенням апеляційного органу таке рішення було

визнане неправильним на підставі фактів конкретної справи. Так рішення, як
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правило, передбачає вихід апеляційного органу за межі підстав, передбачених

для судового перегляду, та врахування того, що рішення має бути прийняте

відповідно до законодавчих повноважень, покладених на регулятора (BIS,

Streamlining Regulatory and Competition Appeals, 19 June 2013, § 2.20).

Підстави для апеляційного оскарження по різному визначаються в

різних регуляторних законах. Зокрема, в одних передбачено такі ж підстави для

судового оскарження, як і підстави для судового перегляду. Деякі

передбачають перегляд на підставі обставин справи. В інших більш детально

визначено підстави для оскарження. Наприклад, в секторі авіації передбачено,

що оскарження може бути на підставі того, що рішення є неправильним з

огляду на помилку у факті, закон або застосування дискреційних повноважень

регулятором (BIS, Streamlining Regulatory and Competition Appeals, 19 June

2013, § 2.21) [768].

На підставі аналізу досвіду окремих держав – членів ЄС щодо

державного регулювання у сфері енергетики, зокрема, закріплення правового

статусу енергетичних регуляторів з огляду на необхідність забезпечення їх

незалежності відповідно до основних вимог законодавства ЄС, вважаємо за

можливе зробити такі висновки.

Враховуючи, що сфера енергетики є однією з регульованих сфер за

законодавством ЄС, органи державного регулювання функціонують у всіх

державах – членах ЄС.

Забезпечення енергетичної безпеки, розвиток конкуренції у

регульованій галузі та захист прав споживачів належать до ключових напрямів

діяльності енергетичних регуляторів держав – членів ЄС.

Найпоширенішими регульованими сферами органів державного

регулювання у сфері енергетики держав – членів ЄС є сфери електроенергії та

природного газу. В деяких державах – членах (наприклад, у Литві) також

окремо виділяється сфера централізованого теплопостачання.
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Аналіз досвіду держав – членів ЄС свідчить про тенденцію до утворення

об’єднаних (міжгалузевих) регуляторних органів з огляду на необхідність

оптимізації витрат бюджетних коштів на їх утримання.

Враховуючи, що вимоги законодавства ЄС щодо незалежності органів

державного регулювання у сфері енергетики є дуже загальними, кожна з

проаналізованих держав – членів ЄС самостійно визначала механізми їх

імплементації у національне законодавство. У зв’язку з цим порядок утворення,

реорганізації та ліквідації зазначених органів, види та склад керівних органів,

порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників та членів

колегіальних органів, обсяг регуляторних повноважень, фінансове забезпечення

тощо відрізняється у різних країнах, зокрема, з огляду на систему публічної

адміністрації, бюджетну систему тощо.

У переважній більшості проаналізованих держав – членів ЄС відсутні

загальні нормативно-правові засади інституційного забезпечення державного

регулювання у певних сферах економіки. Здебільшого, правовий статус

національних регуляторних органів відрізняється з огляду на особливості

регульованої галузі. Поряд з цим у деяких країнах, зокрема, в Нідерландах,

зроблено спробу уніфікувати загальні засади національних регуляторних

органів у єдиному законодавчому акті.

Проаналізовані держави – члени ЄС по-різному підходять до вирішення

проблеми незалежності органів державного регулювання у сфері енергетики.

Тоді як у низці країн зазначені органи є і організаційно, і функціонально

незалежними від Уряду та галузевих міністерств, в інших країнах вони

організаційно належать до сфери галузевого міністерства, проте останнє не має

права втручатися у здійснення регуляторних повноважень органу державного

регулювання у сфері енергетики, як це і передбачено вимогами законодавства

ЄС. Відповідно, в залежності від відношення регуляторів до системи органів

виконавчої влади можна виділити такі моделі інституційного забезпечення

державного регулювання у сфері енергетики: здійснення державного

регулювання органами, що організаційно належать до системи органів
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виконавчої влади, та здійснення державного регулювання органами, що є

організаційно незалежними від системи органів виконавчої влади.

У переважній більшості проаналізованих держав – членів ЄС

застосовується і попереднє, і наступне регулювання. Поряд з цим основний

обсяг повноважень органів державного регулювання у сфері енергетики

складає попереднє регулювання (зокрема, встановлення правил регулювання,

здійснення ліцензування суб’єктів господарювання тощо), тоді як наступне

регулювання (зокрема, застосування санкцій за виявлені порушення) нерідко

відноситься до компетенції антимонопольно-конкурентних органів. У низці

держав – членів ЄС органи державного регулювання наділені юрисдикційними

повноваженнями, поряд з органами антимонопольно-конкурентного

регулювання, однак, їх обсяг відрізняється. Види санкцій, які можуть

застосовуватися органами державного регулювання у сфері енергетики,

визначаються як загальними актами щодо адміністративних правопорушень,

так і спеціальними законами, що регулюють відносини у відповідних сферах

енергетики.

Органи державного регулювання у сфері енергетики у переважній

більшості проаналізованих держав – членів ЄС наділені власними

нормотворчими повноваженнями (їх обсяг варіюється у різних країнах), а

також беруть участь у нормотворчій діяльності інших органів (наприклад,

парламенту), зокрема, шляхом надання пропозицій щодо змін у законодавстві,

проведення експертизи проектів законодавчих актів та надання відповідних

експертних висновків, участі у законодавчих дебатах тощо.

В усіх проаналізованих державах – членах ЄС забезпечується вимога

законодавства ЄС щодо гарантування обов’язкового судового перегляду рішень

органів державного регулювання у сфері енергетики. Підвідомчість та

підсудність зазначених категорій справ залежать від судової системи

відповідної держави. У багатьох країнах саме адміністративні суди

забезпечують перегляд рішень органів державного регулювання у сфері

енергетики. Обсяг судового перегляду варіюється у державах – членах ЄС,
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однак, найчастіше судові органи, принаймні, у першій інстанції, переглядають

дотримання норм як процесуального, так і матеріального права; винятком є

справи про дискреційні повноваження регуляторних органів, коли судові

органи обмежуються перевіркою лише процедурних/процесуальних питань. В

усіх проаналізованих державах – членах ЄС судові органи при розгляді справ

щодо державного регулювання у сфері енергетики можуть призначати

експертизу, звертатися за експертними висновками, зокрема, до наукових

установ. У судовому порядку вирішуються також справи про конфлікт

повноважень між органами державного регулювання у сфері енергетики та

антимонопольно-конкурентними органами.
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2.3. Організаційно-правові форми співробітництва органів

державного регулювання у сфері енергетики держав – членів ЄС

УА передбачено зобов’язання України щодо імплементації визначених

вимог законодавства ЄС у національне законодавство України, зокрема, щодо

інституційного забезпечення державного регулювання в сфері електричної

енергії та природного газу. Зауважимо, що успішній імплементації зазначених

вимог державами – членами ЄС значно сприяє співробітництво між

національними регуляторними органами в сфері енергетики. У зв’язку з цим

актуальними є дослідження, присвячені аналізу основних етапів становлення,

видів і форм співробітництва європейських енергетичних регуляторів та

з’ясуванню його значення для України.

Питання державного регулювання в сфері енергетики на рівні ЄС,

включаючи співробітництво національних регуляторних органів в сфері

енергетики, досліджувалися, зокрема, Джорджем Васконселосом [773]. Окремі

аспекти окресленої проблематики піднімалися автором цього дослідження у

попередніх публікаціях [67, с. 95–98]. Поряд з цим, організаційно-правові

засади співробітництва енергетичних регуляторів Європи у світлі європейської

інтеграції України ще не були предметом спеціального дослідження.

Необхідно зазначити, що вимоги щодо інституційного забезпечення

державного регулювання в державах – членах ЄС формувалися поступово.

Якщо перші енергетичні директиви містили лише окремі положення щодо

необхідності забезпечення незалежності органів, які розглядають спори між

суб’єктами господарювання, від відповідного регульованого ринку, то

директиви другого та третього енергетичних пакетів передбачають більш чіткі

вимоги щодо правового статусу незалежних регуляторів. Однак вже з моменту

прийняття перших Електроенергетичної (96/92/EC, 1996 р.) та Газової

(98/30/EC, 1998 р.) Директив виникає необхідність у співробітництві між

національними регуляторними органами держав – членів ЄС з метою обміну
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кращим досвідом та вирішення питань, які не охоплюються вимогами

законодавства ЄС. Спочатку таке співробітництво мало добровільний характер.

Співробітництво між енергетичними регуляторами Європи розпочалося у

березні 1997 р. з неофіційної співпраці енергетичних регуляторів Італії, Іспанії

та Португалії [773]. Необхідність у цьому була визнана ЄК, за ініціативи якої

було започатковано дві неофіційні платформи для обміну досвідом та

вирішення спільних проблем державного регулювання в сферах електричної

енергії та природного газу, а саме – Європейський електроенергетичний

регуляторний форум та Європейський газовий регуляторний форум.

Європейський електроенергетичний регуляторний форум (так званий

Флорентійський Форум) було засновано за ініціативи ЄК у 1998 р. спільно з

Центром Роберта Шумана Інституту Європейського Університету. Перший

Форум відбувся 5–6 лютого 1998 р. у Флоренції. Його метою було створення

нейтральної та неформальної платформи на рівні ЄС для обговорення питань

формування внутрішнього ринку електричної енергії та обміну досвідом щодо

імплементації Директиви ЄС 96/9212/ЕС. У протоколі роботи Форуму

звертається увага, що Директива встановила загальні засади запровадження

конкуренції в галузі, проте на основі принципу субсидіарності залишила багато

технічних та практичних деталей імплементації відкритими для національного

тлумачення. Презентації та дискусії на Форумі стосувалися переважно таких

двох аспектів: 1) імплементація ефективних та дієвих регуляторних засад

впровадження конкуренції в електроенергетичній галузі, що характеризується

національними особливостями; 2) забезпечення того, що відмінності в

національних підходах до державного регулювання в сфері електроенергетики

не стануть перешкодами для створення в ЄС внутрішнього ринку електричної

енергії. По суті, зазначений неофіційний Форум став додатковим елементом до

офіційних інструментів ЄС щодо державного регулювання в сфері електричної

енергії. На відміну від офіційних організаційних форм співпраці на рівні ЄС,

Форум передбачав більш широке коло учасників, включаючи представників

галузі, споживачів та експертів, а також учасників з країн, які не є членами ЄС.
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Зокрема, у роботі XIV Форуму (24–25 січня 2007 р.) брали участь представники

таких країн – кандидатів, як Хорватія, Македонія, Туреччина, а також таких

країн як Албанія, Боснія та Герцеговина, Чорногорія, Норвегія та Швейцарія.

На сьогодні Флорентійський Форум займається питаннями транскордонної

торгівлі електроенергією, зокрема, тарифікацією транскордонних обмінів

електроенергією та вирішенням проблем недостатньої потужності з’єднання.

Серед учасників – національні регуляторні органи, уряди держав – членів, ЄК,

оператори систем передачі, споживачі, користувачі мереж. Починаючи з 1998

р., Форум проводиться один або два рази на рік [635].

Газовий Форум Мадриду (Мадридський Форум) був заснований для

обговорення питань, пов’язаних зі створенням внутрішнього ринку газу. Нині

він займається питаннями транскордонної торгівлі газом, зокрема,

тарифікацією транскордонних обмінів газом, розміщенням та управлінням

недостатньою потужністю з’єднання та іншими технічними та комерційними

бар’єрами для створення внутрішнього ринку газу. Учасниками Форуму є

національні регуляторні органи, уряди держав – членів, ЄК, оператори систем

передачі, постачальники газу, споживачі, користувачі мереж. Починаючи з 1999

р., Форум також збирається один або два рази на рік у Мадриді [651].

З метою співробітництва незалежних енергетичних регуляторів Європи

в межах роботи Флорентійського Форуму у березні 2000 р. було підписано

Меморандум про Порозуміння, згідно з яким було утворено Раду європейських

енергетичних регуляторів (CEER) для спрощення співробітництва у спільних

інтересах для стимулювання утворення внутрішнього ринку електроенергії та

газу. Рада була утворена як неприбуткова організація відповідно до права

Бельгії з невеликим секретаріатом у Брюсселі. Членство в Раді європейських

енергетичних регуляторів є відкритим для всіх енергетичних регуляторних

органів ЄС та Європейської економічної зони (держав – членів ЄС та трьох

країн – членів Європейської економічної зони та Європейської асоціації вільної

торгівлі – Ісландії, Ліхтенштейну та Норвегії), визначених державою – членом

або ЄС. Нові члени приймаються Рішенням Генеральної Асамблеї. Крім того,
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Рада європейських енергетичних регуляторів пропонує статус спостерігачів для

регуляторних органів країн – членів Європейської асоціації вільної торгівлі

(Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії), а також країн, що перебувають

у процесі вступу до ЄС. Основною метою Ради європейських енергетичних

регуляторів наразі є спрощення створення внутрішнього енергетичного ринку

ЄС на користь його суб’єктів господарювання та громадян. Національні

регулятори в сфері електричної енергії та природного газу співпрацюють та

обмінюються кращим досвідом не тільки між собою, а також з регуляторами за

межами Європи, у тому числі з таких питань, як зміна клімату та фінансова

доступність. На сьогодні діяльність Ради європейських енергетичних

регуляторів спрямована на сприяння роботі Агентства зі співробітництва

енергетичних регуляторів (ACER). Зауважимо, що в межах Східного

Партнерства Рада європейських енергетичних регуляторів та ЄК організовують

регулярні багатосторонні зустрічі та спеціалізовані семінари з енергетичними

регуляторними органами шести країн – партнерів, а саме Вірменією,

Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Молдовою та Україною. Ці заходи

створюють можливість для обміну досвідом та поглядами серед учасників, які

стикаються з подібними проблемами у різних країнах та регіонах. Зокрема,

перший такий семінар, присвячений ролі, повноваженням та проблемам

енергетичних регуляторів, відбувся 30–31 травня 2012 р. у Відні, другий – з

питань регуляторних інструментів підтримки інфраструктурного розвитку,

з’єднань та диверсифікації поставок – 18–19 червня у Тбілісі. Представники

українського енергетичного регулятора брали участь в обох семінарах.

У 2003 р. рішенням ЄК 2003/796/ЕС [594] було утворено Групу

європейських енергетичних регуляторів для електроенергії та газу (ERGEG) як

офіційну консультаційну групу ЄК. ЄК у зазначеному рішенні підкреслила

важливість внеску Європейського електроенергетичного регуляторного форуму

та Європейського газового регуляторного форуму у виробленні спільних

підходів до вирішення питань, пов’язаних з транскордонними операціями, а

також інших питань, пов’язаних з ринками електроенергії та природного газу.
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Зазначені форуми є зручними платформами для ґрунтовних дискусій, оскільки

включають представників уряду, регуляторів та галузі. Однак, на часі була

формалізація регуляторного співробітництва та координації з метою спрощення

утворення внутрішнього енергетичного ринку та з огляду на процес прийняття

до ЄС нових членів. Таким чином, саме створення Групи європейських

енергетичних регуляторів можна вважати першим кроком до офіційного

співробітництва між регуляторами на рівні ЄС.

Незважаючи на нові директиви, функціонування енергетичних ринків

ЄС все ще не було достатнім. У зв’язку з цим Генеральний директорат ЄК з

питань конкуренції у 2005 р. розпочав широке дослідження. У заключному

звіті, опублікованому у 2007 р., Комісія визначила як один із «головних

фундаментальних недоліків» «прогалини у сфері регулювання: стійка

прогалина регулювання, зокрема, щодо транскордонних питань. Існуючі

системи регулювання мають вільні кінці, які не зустрічаються» [772].

У вересні 2007 р. ЄК опублікувала новий пакет законодавчих

пропозицій, включаючи «Пропозицію до Регламенту Європейського

Парламенту та Ради про створення Агентства із співробітництва енергетичних

регуляторів».

Агентство із співробітництва енергетичних регуляторів (ACER) було

утворене на підставі директив та регламентів третього енергетичного пакета,

передусім, Регламенту № 713/2009. Офіційно воно розпочало свою роботу у

березні 2011 р. Агентство за своїм статусом є незалежною європейською

інституцією, спрямованою на покращення співробітництва між європейськими

енергетичними регуляторами, забезпечує інтеграцію ринку та гармонізацію

регуляторних засад з метою досягнення ключових завдань енергетичної

політики ЄС. Загальною метою Агентства є доповнення та координація роботи

національних енергетичних регуляторів на рівні ЄС та роботи, спрямованої на

формування єдиного енергетичного ринку ЄС для електричної енергії та

природного газу. Агентство відіграє ключову роль у розвитку мережі ЄС та

ринкових правил з огляду на покращення конкуренції. Зазначений орган
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координує регіональні та міжрегіональні ініціативи, що сприяють інтеграції

ринку. Агентство здійснює моніторинг роботи європейських мереж операторів

системи передачі та їх планів розвитку мережі ЄС, а також функціонування

ринків газу та електричної енергії в цілому та оптової торгівлі енергією

зокрема. Таким чином, Агентство стало наступником Групи європейських

регуляторів для електроенергії та газу, яку було ліквідовано згідно з рішенням

ЄК №2011/280/EU від 16 травня 2011 р. про скасування рішення 2003/796/ЕС

про утворення Групи європейських регуляторів для електричної енергії та газу.

Зауважимо, що органи державного регулювання у сфері енергетики

держав – членів ЄС також здійснюють співробітництво з відповідними

органами держав, які не є членами ЄС, в межах інших організацій.

Зокрема, органи державного регулювання у сфері енергетики таких

держав – членів ЄС, як Фінляндія (Energiamarkkinavirasto), Данія (DERA) та

Швеція (Energy Markets Inspectorate), спільно з відповідними органами Норвегії

(Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE)) та Ісландії (National

Energy Authority of Iceland (Orkustofnun)) є членами НордРЕГ (организації

північних енергетичних регуляторів (NordREG)). Діяльність зазначеної

організації спрямована на активне стимулювання правових та інституційних

засад та умов, необхідних для розвитку північного та Європейського ринків

електроенергії. Співробітництво в межах НордРЕГ полягає, зокрема, в обміні

поглядами, спільній роботі з планування та аналізу питань ринку

електроенергії, підготовці звітів та заяв, спільних діях для впливу на розвиток

північного та Європейського енергетичних ринків [563].

Наступною організацією співробітництва органів державного

регулювання, у тому числі, держав – членів ЄС, є MedREG –Асоціація

середземноморських енергетичних регуляторів, заснована у 2007 році

відповідно до права Італії. На сьогодні до її складу входять 24 органи

державного регулювання у сфері енергетики. Серед її членів, зокрема, є органи

державного регулювання у сфері енергетики таких держав – членів ЄС, як

Хорватія (HERA), Кіпр (CERA), Франція (CRE), Греція (RAE), Італія (AEEGSI),



187

Мальта (REWS), Португалія (ERSE), Словенія (AGEN-RS), Іспанія (CNMC).

Діяльність зазначеної організації спрямована, зокрема, на стимулювання

більшої гармонізації енергетичних ринків та законодавства, а також пошук

прогресивних шляхів інтеграції ринків у Євро-середземноморському регіоні;

сприяння сталому розвитку в енергетичному секторі шляхом більшої

ефективності та інтеграції енергетичних ринків на основі безпечних,

економічно ефективних, сталих з точки зору довкілля енергетичних систем;

підтримку ініціатив, що становлять спільний інтерес, у таких ключових сферах,

як інвестування у розвиток інфраструктури, інноваційні фінансові рішення для

середземноморського регіону, дослідження проблем регулювання у сфері

енергетики; стимулювання розвитку потужностей через робочі групи,

тренінгові сесії та семінари; стимулювання співробітництва, обміну

інформацією та допомоги між членами, надання постійно діючої дискусійної

платформи [700].

Важливу роль у процесі обміну досвідом між органами державного

регулювання у сфері енергетики, передусім, держав центральноєвропейського

та євразійського регіону, відіграє Регіональна асоціація енергетичних

регуляторів (ERRA). Асоціація утворилася на базі співпраці між 12 органами

державного регулювання у сфері енергетики. Національна асоціація комісій

регулювання комунальних послуг США (NARUC) за підтримки Агентства

міжнародного розвитку США (USAID) організовувала технічні формуми,

зустрічі та навчальні тури для енергетичних регуляторів регіону, починаючи з

1999 р. Під час таких зустрічей учасники виявили потребу в асоціації, на кшалт

NARUC, яка б слугувала більш офіційною платформою для обміну досвідом та

ідеями. Зазначена організація була зареєстрована в Угорщині у квітні 2001 р.

На сьогодні ця організація включає 23 повноправних та 14 асоційованих членів.

Зокрема, серед її членів органи державного регулювання у сфері енергетики

таких держав – членів ЄС, як Болгарія, Хорватія, Естонія, Угорщина, Латвія,

Литва, Польща, Румунія, Словаччина. Її членами також є органи державного

регулювання у сфері енергетики України, Вірменії, Азербайджану, Грузії,
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Казахстану, Молдови. Головною метою ERRA є покращення обміну

інформацією та досвідом серед її членів та розширення доступу до світового

досвіду регулювання у сфері енергетики [642].

Зауважимо, що згідно з Конституцією Національної асоціації комісій

регулювання комунальних послуг США (NARUC) її членами можуть бути

також органи державного регулювання у сфері енергетики іноземних держав.

Зокрема, на сьогодні її членами є органи державного регулювання таких держав

– членів ЄС, як Литва та Румунія, а також органи державного регулювання

України та Молдови. NARUC була утворена у 1889 р., є неприбутковою

організацією, що представляє державні комісії публічних послуг, які

здійснюють регулювання підприємств, що надають життєво важливі послуги у

сфері енергетики, телекомунікацій, водного господарства та транспорту. Серед

членів Асоціації – органи регулювання всіх 50-ти штатів, району Колумбія,

Пуерто Ріко та Віргінських островів. Метою Асоціації є задоволення

публічного інтересу шляхом підвищення якості та ефективності регулювання

комунальних послуг [562]. Орган державного регулювання у сфері енергетики

України з 2010 р. бере участь в Програмі Партнерства в сфері регулювання

енергетики з NARUC, яка реалізується за фінансової підтримки USAID.

Програма Партнерства є інструментом для обміну досвідом та інформацією між

органами регулювання енергетики США та України з метою вдосконалення

системи регулювання енергетичного сектору на засадах принципів ринкової

економіки та зміцнення довгострокових відносин між органами регулювання

обох країн. Співпраця між представниками органів регулювання здійснюється

шляхом організації візитів-обмінів учасників Програми Партнерства,

проведення семінарів, нарад та інших заходів [281].

Платформою для співробітництва органів державного регулювання

країн світу є Міжнародна конфедерація енергетичних регуляторів (ICER).

Метою зазначеної організацїі є підвищення обізнаності та розуміння різних

аспектів регулювання у сфері енергетики серед громадських та політичних

діячів шляхом обміну інформацією та найкращим досвідом з питань
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регулювання. Для цього Конфедерацією, зокрема, проводиться спільний аналіз

широкого спектру регуляторних тем та стимулюється обмін тренінгами та

навчальними практиками. Ключовими сферами, на яких сфокусована діяльність

Конфедерації, є надійність та безпека постачання, роль регуляторів у пошуку

шляхів вирішення проблеми зміни клімату, конкуренція та доступність,

незалежність, повноваження, відповідальність, кращі практики та тренінги для

регуляторів. Членами ICER є понад 200 органів державного регулювання з 6

континентів. Зокрема, серед членів – також Рада європейських енергетичних

регуляторів (CEER), ERRA та MedREG [674].

Україна як повноправний член ЕнС бере участь у співробітництві

енергетичних регуляторів країн – учасниць ЕнС. Відповідно до глави ІІІ

Договору про заснування ЕнС одним із органів ЕнС є Регуляторна Рада. Згідно

зі ст. 58 Договору про заснування ЕнС Регуляторна рада консультує Раду

Міністрів та Постійно діючу групу вищого рівня щодо законодавчих, технічних

та регуляторних правил; видає рекомендації щодо транскордонних спорів, у

яких задіяні два чи більше регулятори, на вимогу будь-якого з них; вживає

заходів за дорученням Ради Міністрів; приймає процесуальні акти. Регуляторна

рада включає по одному представнику регулятора кожної договірної сторони,

за відповідними частинами acquis communautaire в сфері енергетики. ЄС

представлений ЄК, за підтримки одного регулятора кожного учасника, та

одним представником Агентства із співробітництва енергетичних регуляторів

(ст. 59) [763]. Інституції ЕнС підкреслюють важливість активного

співробітництва з Агентством із співробітництва енергетичних регуляторів

[636].

Підсумовуючи зазначене, можна виокремити такі види співробітництва

між національними регуляторними органами в сфері енергетики в ЄС: за

ступенем обов’язковості (офіційності): неофіційне двостороннє або

багатостороннє співробітництво між національними регуляторними органами в

сфері енергетики (безпосередньо між національними енергетичними

регуляторами країн ЄС, а також в межах Європейського електроенергетичного
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регуляторного форуму та Європейського газового регуляторного форуму);

офіційне співробітництво (в межах Групи європейських енергетичних

регуляторів для електричної енергії та газу, Агентства зі співробітництва

енергетичних регуляторів, Регуляторної Ради ЕнС). Отже, співробітництво між

національними регуляторними органами в сфері енергетики здійснюється у

різних організаційних формах та на різних рівнях. Основною метою такого

співробітництва є обмін прогресивним досвідом державного регулювання в

сфері енергетики. Враховуючи європейський вектор енергетичної політики

України, зобов’язання адаптувати її енергетичне законодавство до основних

вимог законодавства ЄС, зокрема, в сфері державного регулювання в

енергетиці, наголошуємо на важливості ефективного використання

енергетичним регулятором України – НКРЕКП послуг – переваг, що надає

активне співробітництво з енергетичними регуляторами інших країн світу,

передусім, держав – членів ЄС та держав – учасниць ЕнС.

Висновки до Розділу 2

Дослідження адміністративно-правових засад державного регулювання у

сфері енергетики у державах – членах ЄС дало можливість сформулювати,

зокрема, наступні висновки.

Становлення державного регулювання енергетики, а також формування

законодавчих вимог щодо його інституційного забезпечення в ЄС відбувалося

поступово. Директиви першого енергетичного пакету не передбачали обов’язок

держав – членів утворити/визначити незалежні регуляторні органи в сфері

електроенергії та природного газу, та, відповідно, не визначали вимоги до таких

органів, однак, певні обов’язки держав – членів щодо уповноважених органів у

директивах все ж таки містили, а саме передбачався обов’язок держав — членів

визначити уповноважений орган для вирішення спорів, який мав бути

незалежним від сторін.
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Основні інституційні засади регулювання в сфері електричної енергії та

природного газу на національному рівні були визначені Директивами та

Регламентами так званого другого енергетичного пакету. Зазначеними актами,

по-перше, було встановлено обов’язок держав – членів визначити один або

декілька уповноважених органів (тобто, держави — члени мали право вибору,

скільки регуляторів утворювати), наділених функціями з регулювання в сфері

електроенергії та природного газу, та, по-друге, закріплено принцип

незалежності регуляторів від інтересів регульованої галузі. Директиви не

містили вимог щодо особливостей правового статусу таких регуляторних

органів.

Директивами та Регламентами так званого Третього енергетичного

пакету передбачено більш жорсткі вимоги щодо енергетичних регуляторів. По-

перше, держави – члени повинні визначити єдиний національний регуляторний

орган на національному рівні. Тобто, регуляторні функції не можуть

розподілятися між декількома регуляторними органами. По-друге,

Директивами закріплено ще один аспект незалежності регулятора, а саме

незалежність не тільки від регульованої сфери, а й від інших державних

органів.

Враховуючи, що вимоги законодавства ЄС щодо незалежності

енергетичних регуляторів є дуже загальними, кожна з проаналізованих держав

– членів ЄС самостійно визначає механізми їх імплементації у національне

законодавство. У зв’язку з цим порядок утворення, реорганізації та ліквідації

зазначених органів, види та склад керівних органів, порядок призначення на

посади та звільнення з посад керівників та членів регуляторів, обсяг

регуляторних повноважень тощо відрізняється у різних країнах, зокрема, з

огляду на форму правління, систему публічної адміністрації, бюджетну систему

та ін. Проаналізовані держави – члени ЄС по-різному підходять до вирішення

проблеми незалежності енергетичних регуляторів. Тоді як в низці країн

енергетичні регулятори є і організаційно, і функціонально незалежними від

уряду та галузевих міністерств, в інших країнах вони організаційно відносяться
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до сфери галузевого міністерства, проте, останнє не має права втручатися у

здійснення регуляторних повноважень енергетичного регулятора, як це і

передбачено вимогами законодавства ЄС. Відповідно, в залежності від

відношення регуляторів до системи органів виконавчої влади можна виділити

такі моделі інституційного забезпечення державного регулювання у сфері

енергетики: здійснення державного регулювання органами, що організаційно

належать до системи органів виконавчої влади, та здійснення державного

регулювання органами, що є організаційно незалежними від системи органів

виконавчої влади. Проте, як свідчить досвід проаналізованих держав – членів

ЄС, за першої моделі інституційного забезпечення державного регулювання у

сфері енергетики важко розмежувати формування та реалізацію політики у

зазначеній сфері, та, відповідно, чітко забезпечити дотримання вимог

законодавства ЄС щодо незалежності енергетичного регулятора. У зв’язку з

цим, на наш погляд, доцільно передбачити, що держави – члени ЄС повинні

забезпечити, що, по-перше, державне регулювання у сферах електроенергії та

природного газу здійснюється національними регуляторними органами, які є

організаційно та функціонально незалежними від будь-якого іншого

державного органу. По-друге, національні регуляторні органи не можуть мати

статус міністерства або іншого державного органу, відповідального за

формування державної політики у сфері електроенергії та природного газу, а

також не можуть входити до складу таких органів. По-третє, уряд, міністерство

або інший державний орган, відповідальний за формування державної політики

у зазначених сферах, не може здійснювати спрямування та координацію

діяльності національних регуляторних органів в частині здійснення ними

регуляторних повноважень. З нашої точки зору, такі формулювання зроблять

більш прозорим закріплення принципу організаційної незалежності

національних енергетичних регуляторів.

Оскільки сфера енергетики є однією з регульованих сфер за

законодавством ЄС, органи державного регулювання функціонують у всіх

державах – членах ЄС.
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Враховуючи, що вимоги законодавства ЄС щодо незалежності органів

державного регулювання у сфері енергетики є дуже загальними, кожна з

проаналізованих держав – членів ЄС самостійно визначала механізми їх

імплементації у національне законодавство. У зв’язку з цим порядок утворення,

реорганізації та ліквідації зазначених органів, види та склад керівних органів,

порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників та членів

колегіальних органів, обсяг регуляторних повноважень, фінансове забезпечення

тощо відрізняється у різних країнах, зокрема, з огляду на систему публічної

адміністрації, бюджетну систему тощо.

У переважній більшості проаналізованих держав – членів ЄС відсутні

загальні нормативно-правові засади інституційного забезпечення державного

регулювання у певних сферах економіки. Здебільшого, правовий статус

національних регуляторних органів відрізняється з огляду на особливості

регульованої галузі. Поряд з цим у деяких країнах, зокрема, в Нідерландах,

зроблено спробу уніфікувати загальні засади національних регуляторних

органів у єдиному законодавчому акті.

Проаналізовані держави – члени ЄС по-різному підходять до вирішення

проблеми незалежності органів державного регулювання у сфері енергетики.

Тоді як у низці країн зазначені органи є і організаційно, і функціонально

незалежними від Уряду та галузевих міністерств, в інших країнах вони

організаційно належать до сфери галузевого міністерства, проте останнє не має

права втручатися у здійснення регуляторних повноважень органу державного

регулювання у сфері енергетики, як це і передбачено вимогами законодавства

ЄС. Відповідно, в залежності від відношення регуляторів до системи органів

виконавчої влади можна виділити такі моделі інституційного забезпечення

державного регулювання у сфері енергетики: здійснення державного

регулювання органами, що організаційно належать до системи органів

виконавчої влади, та здійснення державного регулювання органами, що є

організаційно незалежними від системи органів виконавчої влади.
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У переважній більшості проаналізованих держав – членів ЄС

застосовується і попереднє, і наступне регулювання. Поряд з цим основний

обсяг повноважень органів державного регулювання у сфері енергетики

складає попереднє регулювання (зокрема, встановлення правил регулювання,

здійснення ліцензування суб’єктів господарювання тощо), тоді як наступне

регулювання (зокрема, застосування санкцій за виявлені порушення) нерідко

відноситься до компетенції антимонопольно-конкурентних органів. У низці

держав – членів ЄС органи державного регулювання наділені юрисдикційними

повноваженнями, поряд з органами антимонопольно-конкурентного

регулювання, однак, їх обсяг відрізняється. Види санкцій, які можуть

застосовуватися органами державного регулювання у сфері енергетики,

визначаються як загальними актами щодо адміністративних правопорушень,

так і спеціальними законами, що регулюють відносини у відповідних сферах

енергетики.

Органи державного регулювання у сфері енергетики у переважній

більшості проаналізованих держав – членів ЄС наділені власними

нормотворчими повноваженнями (їх обсяг варіюється у різних країнах), а

також беруть участь у нормотворчій діяльності інших органів (наприклад,

парламенту), зокрема, шляхом надання пропозицій щодо змін у законодавстві,

проведення експертизи проектів законодавчих актів та надання відповідних

експертних висновків, участі у законодавчих дебатах тощо.

В усіх проаналізованих державах – членах ЄС забезпечується вимога

законодавства ЄС щодо гарантування обов’язкового судового перегляду рішень

органів державного регулювання у сфері енергетики. Підвідомчість та

підсудність зазначених категорій справ залежать від судової системи

відповідної держави. У багатьох країнах саме адміністративні суди

забезпечують перегляд рішень органів державного регулювання у сфері

енергетики. Обсяг судового перегляду варіюється у державах – членах ЄС,

однак, найчастіше судові органи, принаймні, у першій інстанції, переглядають

дотримання норм як процесуального, так і матеріального права; винятком є
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справи про дискреційні повноваження регуляторних органів, коли судові

органи обмежуються перевіркою лише процедурних/процесуальних питань. У

судовому порядку вирішуються також справи про конфлікт повноважень між

органами державного регулювання у сфері енергетики та антимонопольно-

конкурентними органами.

Можна виділити, зокрема, такі види співробітництва між національними

регуляторними органами в сфері енергетики в Європі за ступенем

обов’язковості (офіційності) – неофіційне двостороннє або багатостороннє

співробітництво між національними регуляторними органами в сфері

енергетики (безпосередньо між національними енергетичними регуляторами

країн Європи, в межах Європейського електроенергетичного регуляторного

форуму та Європейського газового регуляторного форуму, національних,

регіональних та міжнародних об’єднань органів державного регулювання у

сфері енергетики); офіційне співробітництво (в межах Групи європейських

енергетичних регуляторів для електричної енергії, Агентства зі співробітництва

енергетичних регуляторів). Отже, співробітництво між національними

регуляторними органами в сфері енергетики здійснюється в різних

організаційних формах та на різних рівнях. Основною метою такого

співробітництва є обмін прогресивним досвідом державного регулювання в

сфері енергетики. Враховуючи європейський вектор енергетичної політики

України, зобов’язання адаптувати енергетичне законодавство України до

основних вимог законодавства ЄС, зокрема, в сфері державного регулювання в

енергетиці, наголошуємо на важливості ефективного використання

енергетичним регулятором України – НКРЕКП – переваг, що надає активне

співробітництво з енергетичними регуляторами інших країн світу, передусім,

держав – членів ЄС та держав – учасниць ЕнС.
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РОЗДІЛ 3

ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

3.1. Генеза законодавства України щодо інституційного

забезпечення державного регулювання у сфері енергетики

Незважаючи на досить молодий вік незалежності України та період

переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки, державне

регулювання у сфері енергетики в Україні має свою історію.

Фахівці звертають увагу на те, що реформування енергетичного

комплексу нашої держави здійснювалося шляхом послідовного проведення

реструктуризації галузі, розмежування діючих на той час міжрегіональних

вертикально інтегрованих енергетичних структур з основних видів діяльності –

виробництва, передачі та постачання електроенергії. Особливо важливо те, що

при збереженні єдиної енергетичної системи України були розроблені та

впроваджені механізми відмежування монопольних структурних утворень від

конкурентних як основи ринкової перебудови галузі. Паралельно створювалися

механізми впливу держави на діяльність суб’єктів природних монополій через

проведення цінової політики та захисту прав споживачів від недобросовісного

та неякісного надання відповідних послуг, забезпечення надійного

енергозабезпечення галузей економіки [501, с. 8–9].

Перший орган державного регулювання у сфері енергетики в Україні

було утворено 1994 р. відповідно до Указу Президента України від 8 грудня

1994 р. № 738/94 [407]. Ним стала Національна комісія з питань регулювання

електроенергетики (далі – НКРЕ). Результати проведеного аналізу зарубіжного

досвіду щодо державного регулювання у сфері енергетики свідчать, що

наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. минулого сторіччя починають



197

утворюватися перші органи державного регулювання у сфері енергетики в

інших країнах Європи, зокрема, у Великобританії (1986), Італії (1995), що

дозволяє стверджувати, що орган державного регулювання в Україні є одним із

перших органів державного регулювання у зазначеній сфері в Європі.

Цій події передувала велика робота, проведена керівництвом

Міністерства енергетики та електрифікації України – міністрами

В. Ф. Скляровим, А. В. Гриценком, В. М. Семенюком. За сприяння Світового

банку та Європейського банку реконструкції та розвитку проводилися численні

зустрічі, наради, поїздки до США з вивчення досвіду регулювання

електроенергетики [221, с. 14].

Враховуючи відсутність якої-небудь нормативно-правової та

законодавчої бази організації роботи регулюючого органу, НКРЕ за стислий

проміжок часу розроблено та розпочато впровадження Тимчасових норм та

правил з питань ціноутворення, ліцензування, регулювання процесу

приєднання до електромереж, оплати за спожиту електроенергію тощо [501, с.

9].

Отже, на першому етапі повноваження органу державного регулювання

у сфері енергетики поширювалися на сферу електроенергетики. Проте

поступово перелік регульованих сфер розширювався. Зокрема, відповідно до

Указу Президента України «Питання Національної комісії регулювання

електроенергетики України» від 30.10.2000 р. № 1167/2000 [313] НКРЕ була

наділена повноваженнями регулювати діяльність суб’єктів природних

монополій у сферах транспортування природного і нафтового газу

трубопроводами та його розподілу, транспортування нафти і нафтопродуктів,

інших речовин магістральними трубопроводами, а також регулювання

діяльності суб’єктів господарювання на суміжних ринках з постачання

природного газу та зберігання природного газу в обсягах, що перевищують

рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення

підприємницької діяльності зі зберігання природного газу. Цей Указ також має

історичне значення у контексті європейської інтеграції України, оскільки п. 3
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на НКРЕ було додатково покладено співробітництво в межах компетенції з

державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав,

міжнародними організаціями з питань, віднесених до її компетенції, участь у

підготовці міжнародних договорів України, а також здійснення в межах своїх

повноважень заходів щодо адаптації законодавства України з питань природних

монополій та суміжних ринків до законодавства ЄС.

Зауважимо, що згідно з Положенням про Національну комісію

регулювання електроенергетики України, затвердженим Указом Президента

України від 14 березня 1995 р. № 213/95 [394], НКРЕ була визначена як

незалежний позавідомчий постійно діючий державний орган. Тобто, з самого

початку створення органу державного регулювання у сфері енергетики

розробники, на підставі аналізу зарубіжного досвіду, спробували визначити

особливий правовий статус цього органу. Такий підхід зберігся і в Положенні,

затвердженому Указом Президента України від 21 квітня 1998 р. № 335/98

«Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України» [312].

Закон України «Про електроенергетику» від 16 жовтня 1997 р. № 575/97-ВР

[375] визначив НКРЕ як орган державного регулювання діяльності в сфері

електроенергетики. Проте спеціальні положення щодо виду (організаційно-

правової форми) такого органу та його місця в системі державних органів

України у зазначеному Законі відсутні.

Таким чином, орган державного регулювання у сфері енергетики було

утворено як незалежний орган. Однак вже через відносно нетривалий проміжок

часу його було введено до системи органів виконавчої влади.

Так, відповідно до Схеми організації та взаємодії центральних органів

виконавчої влади України (додаток до Указу Президента України від 13 березня

1999 р. № 250/99 «Про зміни в системі центральних органів виконавчої влади

України» [398]) НКРЕ було віднесено до інших центральних органів виконавчої

влади. Зауважимо, що за цією Схемою центральні органи виконавчої влади

поділялися на чотири групи:
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центральні органи виконавчої влади, керівники яких входять до складу

КМУ (відповідні міністерства);

Державні комітети України (до яких, зокрема, на той момент належав

Державний комітет телебачення і радіомовлення України);

інші центральні органи виконавчої влади (крім НКРЕ, до цієї групи

центральних органів виконавчої влади було віднесено, зокрема, АМКУ, Службу

безпеки України та Фонд державного майна України);

центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і

координується КМУ через інші центральні органи виконавчої влади.

Звертаємо увагу, що вже через кілька місяців статус органу державного

регулювання у сфері енергетики знову зазнав змін, а саме з іншого

центрального органу він перетворився на центральний орган виконавчої влади

зі спеціальним статусом, що було закріплено у Схемі організації центральних

органів виконавчої влади (додаток до Указу Президента України «Про зміни в

системі центральних органів виконавчої влади» від 15.12.1999 р. № 1573/99

[399].

Згідно зі ст. 11 Закону України «Про природні монополії» від 20 квітня

2000 р. № 1682-ІІІ [425] національні комісії регулювання природних монополій

(у тому числі, і орган державного регулювання у сфері енергетики) були

визначені як центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. При

цьому, зміни до Положення про НКРЕ, затвердженого Указом Президента

України, не вносяться. Однак в Указі Президента України від 30 жовтня 2000 р.

№ 1167/2000 «Питання Національної комісії регулювання електроенергетики

України» було визначено, що у зв’язку з прийняттям Закону України «Про

природні монополії» та відповідно до Указу Президента України від 15 грудня

1999 р. № 1572 «Про систему центральних органів виконавчої влади» НКРЕ є

центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом,

підконтрольним і підзвітним Президентові України. До центральних органів

виконавчої влади із спеціальним статусом НКРЕ було віднесено також Указом
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Президента України від 19 грудня 2005 р. № 1784/2005 «Про внесення змін до

Схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади» [352].

Отже законодавство з самого початку створення органу державного

регулювання у сфері енергетики містило різні положення щодо виду цього

органу та його місця в системі державних органів. З одного боку, Положення

про НКРЕ визначали орган державного регулювання у сфері енергетики як

незалежний неурядовий постійно діючий державний орган. З другого, Закон

України «Про природні монополії» та Указ Президента «Про зміни в системі

центральних органів виконавчої влади» відносили органи державного

регулювання у сферах природних монополій до центральних органів

виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Зауважимо, що зазначена проблема не залишалася непоміченою і серед

теоретиків, і серед практиків. Неефективність механізмів державного

регулювання природних монополій було віднесено до реальних та потенційних

загроз національній безпеці України у ст. 7 Закону України «Про основи

національної безпеки України» від 19 червня 2003 р. № 964-IV. У зв’язку з цим

фахівці, на основі аналізу національної практики, вимог законодавства ЄС та

кращого зарубіжного досвіду, намагалися знайти адекватні способи

удосконалення механізму регулювання природних монополій. У результаті цієї

роботи Указом Президента України від 27 вересня 2007 р. № 921/2007 було

схвалено Концепцію вдосконалення державного регулювання природних

монополій [218]. Цей правовий акт включає спеціальні положення, пов’язані з

питаннями правового статусу органів державного регулювання у сферах

природних монополій, їхньої ролі та місця у системі органів державної влади.

Передусім головний акцент у Концепції зроблено на способах

забезпечення незалежності національних комісій регулювання природних

монополій у здійсненні їхньої діяльності. Саме незалежний орган регулювання,

на думку, розробників, може забезпечити ефективну конкуренцію, прозорість,

відсутність дискримінації у сферах природних монополій. Для досягнення цієї

мети пропонувалося внести зміни до Конституції України та законів, що
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регулюють відповідні сфери діяльності суб’єктів господарювання на ринках

природних монополій та суміжних ринках, а також розробити та прийняти

закон (закони) про комісії.

З метою забезпечення незалежності національних комісій регулювання

природних монополій від інших державних органів Концепцією, зокрема,

передбачався колегіальний склад зазначених органів (від п’яти до дев’яти

членів, включаючи голову), декілька суб’єктів призначення (Президент України

та ВРУ), добір членів комісій за професійною ознакою на публічних засадах,

встановлення вичерпного переліку підстав для припинення повноважень члена

комісії.

Спеціальні положення в Концепції стосувалися питання взаємодії

комісій з ВРУ та Президентом України (в частині підзвітності), КМУ, АМКУ,

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань

державної регуляторної політики, галузевими державними інспекціями,

Державною інспекцією з контролю за цінами.

Таким чином, можна констатувати, що зазначена Концепція була дуже

прогресивним документом з огляду на розглянуті вище вимоги законодавства

ЄС щодо правового статусу органів державного регулювання, передусім, щодо

їх колегіальності, порядку утворення, призначення членів, взаємодії з іншими

державними органами. У згаданому акті звертається увага на необхідність

визначення особливого статусу національних комісій регулювання природних

монополій. І хоча і не визначається конкретна організаційно-правова форма

таких органів, однак і не йдеться про те, що вони мають бути елементом

системи органів виконавчої влади. Навпаки, положення Концепції, які

стосуються порядку утворення органів державного регулювання, призначення

їх голів та членів, а також меж взаємодії національних комісій регулювання

природних монополій з Президентом України та органами державної влади,

свідчать про те, що розробники Концепції бачили можливість забезпечення

незалежності органів державного регулювання саме шляхом їх виведення з

системи органів виконавчої влади.
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Слід звернути увагу, що ідея виключення органу державного

регулювання у сфері енергетики з системи органів виконавчої влади з метою

забезпечення його незалежності була популярною серед фахівців з початку

його створення. Як приклад практичної реалізації зазначеної ідеї можна навести

проект Закону України «Про Національну комісію регулювання енергетики

України», який було зареєстровано у ВРУ 18 січня 2008 р за № 1372 (суб’єкт

законодавчої ініціативи – народний депутат України М. В. Мартиненко) [408].

У ст. 1 вказаного проекту Закону орган державного регулювання у сфері

енергетики було визначено як орган регулювання, який працює за колегіальним

принципом. Однак цей законопроект було знято з розгляду 23 грудня 2010 р.

Відповідно до Закону України «При природні монополії» централізоване

постачання теплової енергії було віднесено до сфер природних монополій (ст.

5), а виробництво теплової енергії (крім випадків, коли вона використовується

виключно для внутрішньогосподарських потреб) в обсягах, що перевищують

рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення

підприємницької діяльності з виробництва теплової енергії (ліцензійними

умовами) – до суміжних ринків (ст. 6).

У зазначеній вище Концепції вдосконалення державного регулювання

природних монополій наголошувалося на необхідності створення комісій в усіх

сферах природних монополій відповідно до Закону України «Про природні

монополії», зокрема, у сфері комунальних послуг (централізоване постачання

теплової енергії, централізоване водопостачання та водовідведення). Слід

наголосити, що на момент схвалення окресленої Концепції державне

регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у сфері

централізованого постачання теплової енергії, централізованого

водопостачання та водовідведення здійснювалося Міністерством житлово-

комунального господарства України, Радою Міністрів Автономної Республіки

Крим, місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами органів

місцевого самоврядування.
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Необхідність утворення спеціального органу державного регулювання в

сфері комунальних послуг була підкреслена у Концепції ціноутворення у сфері

комунальних послуг, схваленій Указом Президента України № 1324/2007 від 28

грудня 2007 р. [330] У той же час у зазначеній Концепції зазначено, що

державне регулювання у сфері житлово-комунальних послуг має здійснюватися

КМУ, органом державного регулювання у сфері комунальних послуг, іншими

органами виконавчої влади, а також органами місцевого самоврядування. З

такого положення можна зробити висновок про те, що органи державного

регулювання розглядаються як органи виконавчої влади. Однак, в іншому

положенні цієї ж Концепції зазначено, що на перехідний період (до утворення

органів державного регулювання у відповідній сфері) певні функції державного

регулювання мають здійснювати органи державного управління у відповідних

сферах та органи місцевого самоврядування, які встановлюють ціни/тарифи на

централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення,

централізоване опалення. Таким чином, у зазначеному акті також

підтверджуються наміри розмежувати функції управління та регулювання в

сфері комунальних послуг та передати функції регулювання спеціально

утвореному органу державного регулювання.

У розвиток пропозиції щодо утворення органу державного регулювання

в сфері комунальних послуг Розпорядженням КМУ № 932-р від 9 липня 2008 р.

була схвалена Концепція розвитку системи державного регулювання діяльності

суб’єктів природних монополій на ринку комунальних послуг [219]. Відповідно

до цього акту визначення концептуальних засад функціонування системи

державного регулювання та створення належних умов для розвитку ринку

комунальних послуг, розмежування функцій управління та регулювання,

визначення органу, уповноваженого здійснювати державне регулювання

суб’єктів природних монополій, та межі його відповідальності віднесено до

основних завдань реформування системи державного регулювання суб’єктів

природних монополій. Згідно з цією Концепцією реформування системи

державного регулювання природних монополій в сфері комунальних послуг
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мало здійснюватися у два етапи. На першому етапі регуляторними

повноваженнями планувалося наділити спеціальний департамент Міністерства

житлово-комунального господарства України; на другому – утворити

регуляторний орган з мережею територіальних представництв.

При цьому особлива увага приділяється питанню забезпечення

незалежності органу державного регулювання у сфері комунальних послуг.

Так, підґрунтям для прийняття незалежних регуляторних рішень повинні стати

норми, що визначають:

 правовий статус регуляторного органу;

 порядок його утворення;

 перелік регуляторних функцій;

 процедуру прийняття регуляторних рішень;

 відповідальність регуляторного органу.

Таким чином, у згаданій Концепції, хоча й не визначається

організаційно-правова форма органу державного регулювання у сфері

комунальних послуг та його місце в системі органів державної влади, проте

наголошується на необхідності забезпечення його незалежності при прийнятті

регуляторних рішень, чому має слугувати, насамперед визначення його

правового статусу та порядку утворення. На нашу думку, у зазначеній

Концепції йдеться про правовий статус та порядок утворення, відмінні від

правового статусу та порядку утворення органів виконавчої влади.

Ідея утворення незалежного органу державного регулювання в сфері

комунальних послуг отримала практичне оформлення у 2010 р., коли у ВРУ

було зареєстровано проект Закону «Про Національну комісію регулювання

ринку комунальних послуг» (чинна назва цього Закону – Закон України «Про

державне регулювання в сфері комунальних послуг» [354]. Закон було

прийнято ВРУ 09.07.2010 р. (реєстраційний номер 2479-VI) та введено в дію

22.07.2010 р. Законом передбачалося утворення незалежного органу

державного регулювання в сфері теплопостачання, централізованого

водопостачання та водовідведення. Необхідно зазначити, що протягом
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перехідного періоду регуляторні повноваження в сфері комунальних послуг

були покладені на Національну комісію регулювання електроенергетики (не на

спеціальний департамент Міністерства житлово-комунального господарства

України, як це попередньо планувалося у зазначеній вище Концепції розвитку

системи державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій на

ринку комунальних послуг).

Щодо місця Національної комісії регулювання ринку комунальних

послуг (далі – НКРКП) в системі органів державної влади, то вказаний Закон

визначив Комісію як державний колегіальний орган виконавчої влади. Проте

такий вид державних органів не визначений Конституцією України. З метою

забезпечення незалежності органів державного регулювання у сфері природних

монополій в межах чинного конституційно-правового поля автор цього

дослідження пропонував розглянути можливість визначення їх особливого

статусу в системі органів виконавчої влади, спираючись, зокрема, на наступні

аргументи. По-перше, Конституцією України не визначено вичерпний перелік

органів виконавчої влади. Згідно із п. 12 ч. 1 ст. 92 Конституції України

виключно законами України визначаються організація і діяльність органів

виконавчої влади. Тобто, спеціальними законами можуть визначатися

організація та діяльність органів виконавчої влади, у тому числі і органів

державного регулювання природних монополій. По-друге, відповідно до ч. 9 ст.

21 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» особливості відносин

КМУ з окремими центральними органами виконавчої влади можуть

визначатися законами України. На підставі цієї норми у Законі України «Про

Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України» можна

було б врегулювати особливості взаємовідносин Комісії з Президентом України

та КМУ, зокрема, визначити особливості управлінських режимів, які дозволили

б забезпечити самостійність та незалежність органу державного регулювання у

реалізації своїх повноважень [96, с. 22].

Враховуючи подальші законодавчі ініціативи, можна зробити висновок,

що це положення було однією з перших спроб виключити органи державного
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регулювання у сферах природних монополій з системи органів виконавчої

влади. У даному випадку – визначити їх особливий статус в системі державних

органів. На користь такого висновку свідчить сам факт прийняття статусного

законодавчого акта про НКРКП, а також визначення Комісії державним

колегіальним органом виконавчої влади, а не центральним органом виконавчої

влади. Убачається, що таким формулюванням організаційно-правової форми

комісії законодавець прагнув підкреслити особливість правового статусу цього

органу, хоча і залишив його в системі органів виконавчої влади.

Одним із етапів адміністративної реформи в Україні є Указ Президента

України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від

9 грудня 2010 р. № 1085/2010 [415]. Цим Указом було затверджено нову Схему

організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади. Проте

національні комісії регулювання природних монополій не визначені в ньому

серед центральних органів виконавчої влади. Пізніше ця позиція була

підтримана ВРУ в Законі України «Про центральні органи виконавчої влади»

від 17 березня 2011 р. № 3166-VI [437]. Цей Закон також не відносить

національні комісії регулювання природних монополій до центральних органів

виконавчої влади.

Необхідно звернути увагу, що зазначений вище Указ Президента не є

першим кроком на шляху до визначення спеціального статусу органів

державного регулювання природних монополій. За декілька місяців до його

прийняття та кілька місяців після прийняття Закону України «Про Національну

комісію регулювання ринку комунальних послуг», 7 жовтня 2010 р., було

прийнято Закон України № 2592-VI «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із

Конституцією України» [347]. Як визначено у назві цього Закону, його

головною метою є приведення у відповідність із Конституцією України деяких

законодавчих актів. Така необхідність виникла у зв’язку з прийняттям Рішення

Конституційного Суду України (далі – КСУ) № 20-рп/2010 від 30.09.2010 р. про



207

визнання неконституційним Закону України «Про внесення змін до Конституції

України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV [453].

Однак, положення вказаного Закону стосувалися не лише питань

приведення законодавства у відповідність до Конституції України. Саме з

прийняттям цього Закону відбулися радикальні зміни у статусі національних

комісій регулювання природних монополій. Зокрема, зазначеним Законом було

викладено у новій редакції ст. 11 Закону України «Про природні монополії».

Згідно із внесеними змінами комісії отримали статус державних колегіальних

органів. Їх визначення як державного колегіального органу, а не центрального

органу виконавчої влади, означало, по суті, виведення цих органів з системи

органів виконавчої влади [96, с. 22–26].

Наступним етапом стало прийняття 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 ринків» від 7 липня 2011 р.

№ 3610-VI [345]. Згідно з цим Законом статус державних колегіальних органів

отримують не тільки національні комісії регулювання природних монополій, а

й національні комісії регулювання ринків цінних паперів і фінансових ринків.

Зауважимо, що про виокремлення зазначених національних комісій з

системи органів виконавчої влади йдеться вже і в офіційних документах інших

державних органів. Зокрема, у Звіті про стан державного внутрішнього

фінансового контролю в Україні за І півріччя 2012 року від 7 серпня 2012 р.

зазначається, що з органами Державної фінансової інспекції України

взаємодіють інші державні органи та наукові організації, за їх власною

ініціативою за регламентами, встановленими постановою № 1001. Зокрема,

Управління державної охорони, Національна комісія з цінних паперів та

фондового ринку (далі – НКЦПФР), Національна комісія, що здійснює

регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг),

НКРЕ та НКРЗІ, а також НАНУ [177].
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Вітаючи в цілому виведення національних комісій, що здійснюють

державне регулювання у певних сферах економіки (включаючи орган

державного регулювання у сфері енергетики), з системи органів виконавчої

влади, не можна залишити поза увагою проблему їх конституційно-правового

статусу, на яку неодноразово звертала увагу автор у своїх публікаціях [774, с.

185–203; 776, с. 1231–1248].

Річ у тім, що Конституцією України не передбачено такий вид

державних органів, як державні колегіальні органи, а також не закріплено

повноваження Президента України щодо їх утворення, реорганізації, ліквідації,

призначення голови та членів та затвердження положень про них.

Конституція України містить вичерпний перелік повноважень

Президента України. Однак, повноваження щодо утворення державних

колегіальних органів чи національних комісій регулювання природних

монополій у Конституції України відсутні. Не наділяє Конституція України

Президента України і повноваженнями щодо призначення голови та членів

таких органів, а також щодо затвердження положень про них. В обґрунтування

висловленої позиції стосовно повноважень Президента України щодо

утворення органів державного регулювання необхідно звернути увагу на

Рішення КСУ у справі за конституційним поданням 60 народних депутатів

України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень

абзаців першого, другого частини першої, частини другої статті 11 Закону

України «Про природні монополії» (справа про національні комісії

регулювання природних монополій) від 8 липня 2008 р. № 14-рп/2008 [454].

Хоча зазначене Рішення стосується приведення у відповідність з Конституцією

України положень Закону України «Про природні монополії» у зв’язку зі

змінами до Конституції України в межах конституційної реформи 2004 р.,

правова позиція КСУ, викладена у ньому, має важливе значення для вирішення

правової проблеми щодо статусу національних комісій регулювання природних

монополій, передусім, їх конституційно-правового статусу. У зазначеному

Рішенні КСУ, розглядаючи порушені в конституційному поданні питання,
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звертає увагу на таке: «2.1. Відповідно до положень пункту 31 частини першої

статті 106 Конституції України повноваження Президента України

визначаються виключно Основним Законом України». На цю обставину

неодноразово вказував КСУ у своїх актах. У Рішенні від 10 квітня 2003 р. « 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)». Такої ж правової позиції КСУ

дотримувався у своїх рішеннях від 7 квітня 2004 р. № 9-рп/2004 (справа про

Координаційний комітет), від 16 травня 2007 р. № 1-рп/2007 (справа про

звільнення судді з адміністративної посади). Ухвалюючи в 2000 р. Закон і

закріплюючи за Президентом України повноваження, зазначені в положеннях

абзаців першого, другого частини першої, частини другої ст. 11 Закону «Про

природні монополії», ВРУ діяла відповідно до обсягу конституційної

компетенції глави держави, визначеного у ст. 106 Конституції України, зокрема

щодо можливості формувати центральні органи виконавчої влади і

регламентувати їх діяльність. Проте Законом № 2222-IV редакцію ст. 106

Конституції України змінено. У нових положеннях зазначеної статті відсутні

повноваження глави держави щодо формування центральних органів

виконавчої влади та регламентування їхньої діяльності його актами. Президент

України може унормовувати діяльність лише тих органів, щодо утворення

яких і керування якими він має конституційні повноваження. Таким чином, з

набуттям чинності вказаними змінами до Конституції України оспорювані

положення статті 11 Закону щодо утворення та ліквідації Президентом України

комісій (абзац перший частини першої), затвердження Президентом України

положень про комісії (абзац другий частини першої), призначення та

припинення повноважень Голови комісії, її членів Президентом України за

поданням Прем’єр-міністра України (частина друга) не відповідають

Основному Закону України». Враховуючи зазначені аргументи, положення

Закону України «Про природні монополії» щодо утворення та ліквідації
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національних комісій регулювання природних монополій Президентом України

та щодо затвердження Президентом України положень про національні комісії

регулювання природних монополій були визнані КСУ такими, що не

відповідають Конституції України (є неконституційними).

21 лютого 2014 р. ВРУ було прийнято Закон України № 742-VII «Про

відновлення дії окремих положень Конституції України» [343] (набрав чинності

2 березня 2014 р.), згідно з яким Україна знову стала парламентсько-

президентською республікою. 23 лютого 2014 р. прийнято Закон України №

763-VII «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у

відповідність із Конституцією України» [340] (набрав чинності 2 березня 2014

р.). Зауважимо, що у зв’язку з особливими умовами в державі, за яких

приймався зазначений Закон, певні його положення містили неточні

формулювання, внаслідок чого в законодавстві України виникла колізія. Так,

ст. 2 цього Закону було передбачено, що закони України, до яких вносилися

зміни Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України», які

втратили чинність згідно з пунктом 1 цього Закону, діють в редакції, чинній

станом на 7 жовтня 2010 р. Однак, при цьому не було враховано, що до

зазначених законів вносилися зміни вже після 7 жовтня 2010 р. Зокрема, такі

зміни були внесені до ст. 11 Закону України «Про природні монополії», які, в

тому числі, передбачали надання національним комісіям регулювання

природних монополій статусу державних колегіальних органів, чим фактично

ці органи було виведено з системи органів виконавчої влади. З метою усунення

зазначеної колізії вже 27 лютого 2014 р. до Закону України «Про визнання

таким, що втратив чинність, Закону України «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із

Конституцією України» було внесено зміни Законом № 798-VII [351] (набрав

чинності 13 березня 2014 р.). Тепер положення п. 2 Закону звучить так:

«Встановити, що норми законів України, до яких вносилися зміни Законом
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України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо

приведення їх у відповідність із Конституцією України», які втратили чинність

згідно з пунктом 1 цього Закону, діють в редакції, чинній станом на 7 жовтня

2010 року, з урахуванням змін, внесених законами України після 7 жовтня 2010

року, у частинах, що відповідають нормам Конституції України, які діють

станом на дату набрання чинності цим Законом». Не ставлячи за мету аналіз

недоліків юридичної техніки у цьому формулюванні, звертаємо увагу на те, що

згідно з ним відповідні закони діють у частині, що відповідають нормам

Конституції України, які діють станом на дату набрання чинності вказаним

Законом, тобто станом на 13 березня 2014 р. А це означає, що проблема

конституційно-правового статусу національних комісій регулювання певних

сфер економіки залишається.

Яскравим прикладом окресленої проблеми є наступний етап

реформування інституційного забезпечення у сфері енергетики, який відбувся у

серпні 2014 р. Так, 27 серпня 2014 р. Президент України своїми указами

ліквідував НКРЕ та НКРКП [403;404] та утворив НКРЕКП [409]. Згідно із

Положенням про НКРЕКП, затвердженим Указом Президента України від 10

вересня 2014 року №715/2014 [388], НКРЕКП є органом державного

регулювання діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг. За своїм

статусом НКРЕКП є державним колегіальним органом, підпорядкованим

Президентові України і підзвітним ВРУ. Таким чином, Президент України

наділив регуляторними повноваженнями у сферах і енергетики, і комунальних

послуг єдиний орган. Як свідчить зарубіжний досвід, регулювання зазначених

сфер одним органом державного регулювання є досить поширеною практикою

та однією з останніх тенденцій з огляду на необхідність оптимізації витрат на

утримання таких органів. Однак, це реформування в Україні викликає багато

запитань, зважаючи на окреслену вище проблему конституційно-правового

статусу, передусім, відсутність таких повноважень у Президента України, а

також з огляду на проаналізовані вище вимоги законодавства ЄС щодо
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незалежності органу державного регулювання у сфері енергетики. Названі

аспекти будуть детально розглянуті у наступних розділах цього дослідження.

Підсумовуючи зазначене, до основних етапів розвитку законодавства у

напрямі забезпечення незалежності органу державного регулювання у сфері

енергетики в системі органів державної влади в Україні слід віднести:

 схвалення Указом Президента України № 921/2007 від 27 вересня

2007 р. Концепції вдосконалення державного регулювання природних

монополій, з якої випливає, що забезпечення незалежності органів державного

регулювання є можливим саме шляхом їх виведення з системи органів

виконавчої влади;

 прийняття Закону України «Про Національну комісію регулювання

ринку комунальних послуг» (чинна назва цього Закону – Закон України «Про

державне регулювання в сфері комунальних послуг») від 9 липня 2010 р. №

2479-VI, у якому Комісію визначено як державний колегіальний орган

виконавчої влади. Таким формулюванням законодавець прагнув підкреслити

особливість правового статусу цього органу, хоча і залишив його в системі

органів виконавчої влади;

 прийняття Указу Президента України «Про оптимізацію системи

центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010, яким

було затверджено нову Схему організації та взаємодії центральних органів

виконавчої влади, до якої не увійшли національні комісії, що здійснюють

державне регулювання у певних сферах економіки (у тому числі, орган

державного регулювання у сфері енергетики);

 прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із

Конституцією України» від 7 жовтня 2010 р. № 2592-VI, згідно з яким

національні комісії регулювання природних монополій отримали статус

державних колегіальних органів, що означало, по суті, виведення цих органів з

системи органів виконавчої влади;
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 прийняття Закону України «Про центральні органи виконавчої

влади» від 17 березня 2011 р. № 3166-VI, у якому національні комісії, що

здійснюють державне регулювання у певних сферах економіки, не віднесено до

центральних органів виконавчої влади;

 прийняття 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 ринків» від 7 липня 2011 р. № 3610-VI,

згідно з яким статус державних колегіальних органів отримали не тільки

національні комісії регулювання природних монополій, а й національні комісії

регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і

фінансових ринків.
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3.2. Орган державного регулювання у сфері енергетики в системі

державних органів в Україні: організаційно-правова форма, порядок

утворення та ліквідації, правові засади кадрового та фінансового

забезпечення

Одним із дискусійних питань інституційного забезпечення державного

регулювання у сфері енергетики є визначення місця органу державного

регулювання у сфері енергетики у системі державних органів. Як було

з’ясовано вище, з моменту створення зазначеного органу у 1994 р. його місце у

системі публічної адміністрації періодично змінювалося. І на сьогодні серед

науковців та практиків точаться дискусії з приводу того, чи повинен бути орган

державного регулювання у сфері енергетики центральним органом виконавчої

влади (зокрема, центральним органом виконавчої влади зі спеціальним

статусом), чи незалежним державним органом, який не відноситься до системи

органів виконавчої влади. Зокрема, у проекті Закону України «Про Національну

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та

комунальних послуг», що знаходиться на розгляді у ВРУ (реєстр. № 2966 від

28.05.2015 р.) [410; 411], Комісія визначена як постійно діючий незалежний

державний колегіальний орган. З цим не погоджується Головне науково-

експертне управління ВРУ у своєму висновку на вказаний проект Закону,

зазначаючи, що державні колегіальні органи (у тому числі і орган державного

регулювання у сфері енергетики) за своєю природою є органами виконавчої

влади, основне функціональне призначення яких полягає у виконанні

Конституції України, законів України, інших актів законодавства, тому їх не

варто спеціально виокремлювати [102].

Для вирішення цієї проблеми необхідно проаналізувати відповідні етапи

реформування системи центральних органів виконавчої влади в Україні (далі –

ЦОВВ), з’ясувати особливості правової природи центральних органів

виконавчої влади зі спеціальним статусом (далі – ЦОВВ зі спеціальним
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статусом) та визначити, чи можна віднести орган державного регулювання у

сфері енергетики до системи центральних органів виконавчої влади.

Певні аспекти правового статусу ЦОВВ досліджували, зокрема,

В. Авер’янов, О. Бріт, В. Гошовський, В. Дерець, О. Когут, І. Коліушко,

О. Крупчан, В. Мельниченко, Н. Плахотнюк, О. Совгиря, В. Федоренко,

М. Міхровська та ін. Одним із дискусійних питань є питання організації та

діяльності ЦОВВ зі спеціальним статусом.

Виходячи з положень Конституції України, науковці традиційно

визначають систему органів виконавчої влади як трирівневу, яка складається з

вищого органу в системі органів виконавчої влади – КМУ, міністерств та інших

центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади. При

цьому система центральних органів виконавчої влади в нашій державі вже

традиційно є дуже вразливою до реформування. Серед причин – використання

в Конституції України загального формулювання центрального рівня системи

органів виконавчої влади як міністерств та інших центральних органів

виконавчої влади, а також відсутність серед науковців єдиного підходу до

розуміння системи органів виконавчої влади в цілому та ЦОВВ зокрема. Одним

із важливих аспектів цієї проблеми є визначення особливостей ЦОВВ зі

спеціальним статусом та вирішення питання щодо доцільності їх існування.

Вчені справедливо звертають увагу на недостатній ступінь наукової розробки

питань організації та діяльності ЦОВВ зі спеціальним статусом [129].

Зауважимо, що вперше цей вид органів виконавчої влади згадується в

Концепції адміністративної реформи в Україні (далі – Концепція), основні

положення якої мали бути покладені в основу реформування системи

державного управління згідно з Указом Президента України від 22 липня 1998

р. № 810/98 [393].

Таким чином, щоб зрозуміти логіку запровадження такого особливого

виду центральних органів виконавчої влади, потрібно проаналізувати

відповідні положення зазначеної Концепції. Згідно з Концепцією до ЦОВВ

віднесено міністерства, державні комітети та ЦОВВ зі спеціальним статусом.
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При цьому ЦОВВ визначено «як групу підвідомчих Уряду органів виконавчої

влади, щодо яких ключові установчі та кадрові питання вирішуються

Президентом України відповідно до його конституційно визначених

повноважень (пункти 10 і 15 частини першої статті 106)». Отже, у цьому

визначенні зафіксовано дві ознаки ЦОВВ:

1) управлінський стан підвідомчості уряду як вищому органу в системі

органів виконавчої влади;

2) участь Президента України у вирішенні ключових установчих та

кадрових питань.

А вже у наступному абзаці Концепції робиться спроба визначити

особливе місце в системі центральних органів виконавчої влади ЦОВВ зі

спеціальним статусом: «Певним винятком є ЦОВВ із спеціальним статусом, до

яких віднесені органи, особливості статусу котрих встановлюються у

кожному випадку законами України. Існування таких органів або вже

передбачено Конституцією України (пункт 14 частини першої статті 106,

пункт 22 частини першої статті 85), або може бути передбачено новими

законами, що визначають повноваження та порядок діяльності цих органів. У

звичайних (загальнорегулятивних) законах питання утворення і визначення

конкретної організаційно-правової форми таких ЦОВВ вирішуватися не

можуть.». У цьому контексті виникає низка питань. По-перше, в яких

конкретно аспектах ЦОВВ зі спеціальним статусом є винятком із наведеного

вище загального визначення центральних органів виконавчої влади? Для них не

є характерним управлінський стан підвідомчості уряду? А тоді який характер

організаційно-управлінських зв'язків між ЦОВВ зі спеціальним статусом та

вищим органом в системі органів виконавчої влади? І чи можна розглядати

ЦОВВ зі спеціальним статусом як елемент системи органів виконавчої влади за

відсутності вертикальних відносин з Урядом? Чи, можливо, йдеться про другу

особливу ознаку, яка міститься у визначенні центральних органів виконавчої

влади, і полягає в тому, що Президент України не бере участі в утворенні,

реорганізації та ліквідації ЦОВВ зі спеціальним статусом, а також призначенні
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їх керівників (членів керівних органів)? Очевидно, наведене положення

Концепції щодо ЦОВВ зі спеціальним статусом чіткої відповіді на ці питання

не дає. Крім того, на наш погляд, подані у визначенні центральних органів

виконавчої влади ознаки не розкривають особливості зазначеної групи органів,

а тому не буде коректною і прив’язка до них у контексті визначення

особливостей ЦОВВ зі спеціальним статусом.

Відповідно до Концепції міністерства відповідальні за формування та

реалізацію політики у певних сферах соціального життя (секторах державного

управління). Міністерства очолюють міністри, які є членами КМУ.

Міністерства займають домінуюче положення серед центральних органів

виконавчої влади. Державні комітети та центральні органи виконавчої влади

безпосередньо не уповноважені здійснювати формування політики; вони

допомагають міністерствам та Уряду у реалізації такої політики шляхом

здійснення функцій державного управління (головним чином міжгалузевого та

між секторального характеру).

Так, у Концепції зазначається, що «між міністерствами розподіляється

весь спектр урядової політики, за винятком тих напрямів, реалізація яких

віднесена до повноважень ЦОВВ із спеціальним статусом.» Інакше кажучи, до

повноважень ЦОВВ планувалося віднести реалізацію урядової політики за

певними напрямами, не віднесеними до повноважень міністерств. Однак при

цьому відсутні будь-які критерії віднесення того чи іншого напряму урядової

політики до відання ЦОВВ зі спеціальним статусом.

Проаналізувавши наведене у Концепції формулювання, можна

побачити, що Концепція розрізняє дві групи ЦОВВ зі спеціальним статусом:

органи, існування яких вже передбачено Конституцією України, та органи,

створення яких може передбачатися спеціальними законами.

Передусім, вважаємо надзвичайно сумнівним віднесення до ЦОВВ із

спеціальним статусом першої групи органів. Так, у п. 14 ч. 1 ст. 106

Конституції України (в редакції, чинній на момент набрання чинності Указом

Президента України від 22 липня 1998 р. № 810/98, яким впроваджено
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Концепцію) йдеться про АМКУ, Фонд державного майна України, Державний

комітет телебачення і радіомовлення України, а конкретно – про повноваження

Президента України призначати на посади та звільняти з посад за згодою ВРУ

голів зазначених органів. У п. 22 ч. 1 ст. 85 закріплені повноваження ВРУ щодо

затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Збройних

Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів

України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ

України. Незрозуміло, які органи із наведеного положення Конституції України

розробники Концепції планували віднести до ЦОВВ зі спеціальним статусом.

Судячи з подальших кроків у формуванні системи центральних органів

виконавчої влади (зокрема, Указу Президента України від 15 грудня 1999 р. №

1573/99), ймовірно, йшлося про Службу безпеки України. Так, відповідно до

Схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади (додаток

до Указу Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1573/99) Службу безпеки

України було віднесено до ЦОВВ зі спеціальним статусом.

Таким чином, з числа конституційних органів до ЦОВВ зі спеціальним

статусом розробниками Концепції планувалося віднести такі органи: АМКУ,

Фонд державного майна України, Державний комітет телебачення і

радіомовлення України, а також Службу безпеки України.

Найвірогідніше, при вирішенні цього питання розробники Концепції

керувалися наступними аргументами.

По-перше, науковці постійно звертають увагу, що «в тексті Конституції

України не міститься вичерпної класифікації видів органів виконавчої

влади. Конституція чітко визначає:

по-перше, лише основні види органів виконавчої влади;

по-друге, в переліку органів кожного основного виду — назви лише

найважливіших органів» [13, с. 210].

По-друге, відповідно до ст. 92 Конституції України організація і

діяльність органів виконавчої влади визначаються виключно законами України.



219

Нагадаємо, що в Концепції зазначалося, що «існування таких органів ...

вже передбачено Конституцією України». Проте Конституція України не

містить такого виду державних органів, як центральні органи виконавчої влади

зі спеціальним статусом. Вона лише визначає особливу процедуру призначення

на посади та звільнення з посад керівників зазначених органів. Звертаємо увагу,

що Конституцією України ці органи не віднесено ні до центральних органів

виконавчої влади, ні взагалі до органів виконавчої влади. В Основному Законі

міститься спеціальний розділ, присвячений органам виконавчої влади — розділ

VI «Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади», у якому ці

органи не згадуються. Безумовно, і положення Конституції України щодо

порядку призначення на посади та звільнення з посад голів АМКУ, Фонду

державного майна України, Державного комітету телебачення і радіомовлення

України та Служби безпеки України, відмінного від порядку призначення на

посади та звільнення з посад міністрів та керівників інших центральних органів

виконавчої влади, не є аргументом на користь віднесення зазначених органів до

системи органів виконавчої влади.

Тобто, включення АМКУ, Фонду державного майна України,

Державного комітету телебачення і радіомовлення України та Служби безпеки

України до системи органів виконавчої влади, хоча і з визнанням їх

особливостей шляхом закріплення спеціального статусу, було (і залишається)

штучним. Про розуміння цієї проблеми свідчать подальші кроки, які вживалися

(і вживаються сьогодні) владою.

З приводу другої групи ЦОВВ зі спеціальним статусом, тобто, органів,

створення яких може передбачатися спеціальними законами, то в Концепції

вони згадуються лише в контексті організації управління в сфері державної

служби. Так, передбачається необхідність «значно підвищити роль керівного

органу управління державною службою, який повинен бути центральним

органом виконавчої влади із спеціальним статусом. Його роль має бути

провідною в організації кадрового забезпечення державних органів». Протягом

тривалого проміжку часу такі органи утворювалися на основі рішень
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Президента України або Уряду України (не на підставі закону) та не існувало

чітких критеріїв надання певному органу статусу центрального органу

виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Концепція забороняє визначати питання утворення та організаційно-

правової форми центральних органів виконавчої влади звичайними

(загальнорегулятивними) законами. Зауважимо, що в Конституції України не

визначено види законів України. У науці конституційного права традиційно

виділяють три види законів: конституційні, органічні та звичайні (іноді

застосовують і такі терміни, як «ординарні», «номінальні») [513, с. 43]. Слід

зазначити, що серед науковців немає одностайності щодо визначення

конституційних та органічних законів. Найбільш поширеною є позиція, згідно з

якою під конституційними законами розуміють закони, якими вносяться зміни

та доповнення саме до Конституції. Хоча, як справедливо зазначає О. Совгиря,

використання терміна «конституційний закон» в умовах вітчизняної системи

джерел права не є виправданим, оскільки він не закріплений у чинному

законодавстві, зокрема в Конституції України, а тому його вживання може

викликати неоднозначне трактування [483, с. 447]. Закони, прийняття яких

прямо передбачено Конституцією, відносяться до органічних законів. Ці закони

конкретизують основні положення Конституції. Відносини, які регулюються

органічними законами, передбачені ст. 92 Конституції України. Існує також

підхід, згідно з яким сам термін «органічний» походить від терміна «орган», а

отже, під органічним законом можна розуміти закон, що закріплює діяльність

певних органів [190]. Враховуючи зазначене, вбачається, що саме органічні

закони малися на увазі в Концепції у контексті регулювання питань, пов’язаних

з ЦОВВ зі спеціальним статусом.

ЦОВВ зі спеціальним статусом були введені до системи органів

виконавчої влади указами Президента України від 15 грудня 1999 р. «Про

систему центральних органів виконавчої влади» № 1672 [429] та «Про зміни у

структурі центральних органів виконавчої влади» № 1573 [399].
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Саме в Указі Президента України «Про систему центральних органів

виконавчої влади» № 1672 було зроблено спробу сформулювати основні ознаки

ЦОВВ зі спеціальним статусом, що дозволяли б відмежувати цю групу органів

від інших ЦОВВ. Так, було закріплено, що цей орган має визначені

Конституцією та законодавством України особливі завдання та повноваження,

щодо нього може встановлюватись спеціальний порядок утворення,

реорганізації, ліквідації, підконтрольності, підзвітності, а також призначення і

звільнення керівників та вирішення інших питань. Отже, на першому місці

серед основних ознак ЦОВВ зі спеціальним статусом визначено особливі

завдання та повноваження такого органу, що, на наш погляд, є досить

позитивним. Вважаємо, що саме функції та завдання, які покладаються на

певний орган, детермінують його місце в системі органів державної влади,

порядок утворення реорганізації та ліквідації, порядок призначення та

звільнення керівних органів, управлінські стани тощо. Однак ні в зазначеному

Указі, ні в нормативно-правових актах з приводу ЦОВВ зі спеціальним

статусом, ухвалених пізніше, не було конкретизовано, які ж особливості

компетенції органу потребують надання йому особливого статусу в межах

органів певної гілки влади (в окресленому випадку – виконавчої влади) або ж

визначення особливого місця в системі органів державної влади. На жаль,

зазначене питання не досліджене і в науці адміністративного права.

Здебільшого науковці звертають увагу на те, що ЦОВВ зі спеціальним статусом

мають особливу компетенцію, однак ґрунтуються при цьому на положеннях

Концепції щодо реалізації ЦОВВ зі спеціальним статусом окремих напрямів

урядової політики, віднесеної до їх повноважень та виділених із загального

спектра повноважень, що належать до повноважень міністерств [47]. Як

справедливо зауважують дослідники, в цілому термін «компетенція» був і

залишається предметом численних дискусій у науковій, навчальній та

практичній літературі, поряд з такими термінами, як «предмети відання» та

«повноваження» [115, с. 110].
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Поряд з цим, на наш погляд, вищезазначене положення Указу

Президента України було прогресивним та може розглядатися як перший крок

на шляху виведення певної групи органів з класичної вертикалі органів

виконавчої влади. Таким чином, до особливостей ЦОВВ зі спеціальним

статусом на підставі зазначених положень можна було віднести: компетенцію

відповідного ЦОВВ зі спеціальним статусом; порядок утворення, реорганізації

та ліквідації; порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників;

управлінські стани (взаємовідносини з іншими органами державної влади);

рівень правового закріплення засад організації та діяльності. Однак звертаємо

увагу, що на відміну від Концепції, у зазначеному Указі передбачалося

(всупереч Конституції України), що питання організації та діяльності ЦОВВ зі

спеціальним статусом регулюються законодавством, а не законами, що в

подальшому і призвело до спонтанного утворення таких органів на підставі

підзаконних правових актів та регулювання їх діяльності на підзаконному

нормативно-правовому рівні.

Так, згідно з Указом Президента України від 15 грудня 1999 р. №

1573/99 до ЦОВВ зі спеціальним статусом було віднесено такі конституційні

органи, як АМКУ, Фонд державного майна України та Службу безпеки

України. Однак Указом Президента України від 28 квітня 2007 р. № 365/2007

було внесено зміни до Указу Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1573,

згідно з якими АМКУ, Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку,

Службу безпеки України та Управління державної охорони України було

вилучено з переліку центральних органів виконавчої влади зі спеціальним

статусом. Дещо пізніше Рішенням КСУ від 20 жовтня 2009 р. № 27-рп/2009 у

справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності

Конституції України (конституційності) Розпорядження КМУ «Про скасування

наказу СБУ» пункт 1 Розпорядження КМУ «Про скасування наказу СБУ» від 22

квітня 2009 р. №443-р було визнано таким, що не відповідає Конституції

України [452].
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Крім того, до групи ЦОВВ зі спеціальним статусом потрапили також

інші органи, а саме: Державна податкова адміністрація України, Державна

митна служба України, Державний комітет України з питань регуляторної

політики та підприємництва, Державний департамент України з питань

виконання покарань, Управління державної охорони України, Головне

управління державної служби України, а також регуляторні комісії — НКРЕ,

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.

У Схемі організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади,

що містилася у Додатку до Указу Президента України від 19 грудня 2005 р. №

1784/2005, перелік ЦОВВ зі спеціальним статусом було вже значно розширено.

До цієї групи було також віднесено Адміністрацію Державної прикордонної

служби України, Державну службу експортного контролю України, Державну

судову адміністрацію України, Державний комітет статистики України,

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої

політики, Державний комітет фінансового моніторингу України, Державний

комітет ядерного регулювання, Національне космічне агентство України, і ще

дві регуляторні комісії – Державна комісія з регулювання ринків фінансових

послуг України, Національна комісія з питань регулювання зв'язку України. До

переліку ЦОВВ зі спеціальним статусом було віднесено навіть Міністерство

економіки України.

Тож, як убачається, процес формування групи ЦОВВ зі спеціальним

статусом надалі відбувався хаотично, часто без врахування навіть тих базових

засад, що були передбачені Концепцією, зокрема, щодо регулювання питань

утворення та організаційно-правової форми законами (не говорячи вже про

спеціальні, не загальнорегулятивні закони). Як справедливо зазначає

І. Коліушко, неодноразово окремі ідеї Концепції адміністративної реформи в

Україні використовуються для вирішення зовсім інших цілей. Фактично саме

так сталося з пропозицією щодо виділення в системі центральних органів

виконавчої влади такого виду органів як «центральні органи виконавчої влади

зі спеціальним статусом». Сьогодні ж надання спеціального статусу
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використовується для виведення окремих органів виконавчої влади з-під

безпосереднього підпорядкування уряду [202].

Дотепер загальні засади формування та діяльності ЦОВВ зі спеціальним

статусом закріплені, передусім, у спеціальному законодавчому акті – Законі

України «Про центральні органи виконавчої влади» [437]. Виходячи з положень

ст. 24 вказаного Закону, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним

статусом можна поділити на дві групи: 1) органи, передбачені Конституцією

України – АМКУ, Фонд державного майна України, Державний комітет

телебачення і радіомовлення України; 2) інші центральні органи виконавчої

влади зі спеціальним статусом, утворені КМУ. Тобто, в основу покладено

модель, передбачену Концепцією. У зазначеній статті також визначено порядок

призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників

керівників ЦОВВ зі спеціальним статусом. Однак зазначене положення

стосується лише керівників та заступників керівників органів, передбачених

Конституцією України. Так, відповідно до ч. 2 ст. 24 вказаного Закону Голова

АМКУ, Голова Фонду державного майна України, Голова Державного комітету

телебачення і радіомовлення України призначаються на посади за поданням

Прем’єр-міністра України та звільняються з посад ВРУ.

О. Совгиря обґрунтовано вважає регулювання центральних органів

виконавчої влади зі спеціальним статусом особливо «слабким місцем» Закону

України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17 березня 2011 р.

Науковець звертає увагу, що в переліку інших центральних органів виконавчої

влади (крім міністерств), який міститься у ст. 16 Закону, бракує згадування про

зазначені органи. Критерій виділення центральних органів виконавчої влади зі

спеціальним статусом з-поміж інших центральних органів виконавчої влади за

Законом відсутній [485, с. 7]. Як справедливо звертає увагу В. Дерець, Закон

«Про центральні органи виконавчої влади» мав би містити визначення

центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом, їх ознаки,

можливі випадки утворення [138, с. 202–203]. Згідно із п. 9-2 ч. 1 ст. 116

Конституції України КМУ призначає на посади та звільняє з посад за поданням
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Прем’єр-міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які

не входять до складу КМУ. Відповідно, встановлення порядку призначення на

посади та звільнення з посад керівників ЦОВВ зі спеціальним статусом,

відмінного від зазначеного порядку, суперечить Конституції України.

Насамперед, це стосується таких органів, як АМКУ, Фонд державного майна

України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України.

Звертаємо увагу, що у зв’язку із Законом України «Про внесення змін до

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» щодо приведення

його у відповідність із Конституцією України» від 27 лютого 2014 р. № 795-VII

[348] повноваження щодо утворення центральних органів виконавчої влади зі

спеціальним статусом перейшли від Президента України до КМУ, особливості

організації та порядку діяльності центральних органів виконавчої влади можуть

визначатися лише Конституцією та законами України, тоді як попередня

редакція передбачала також можливість регулювання зазначених питань

указами Президента України. Наголошуємо, що в Законі України «Про

центральні органи виконавчої влади» не визначено порядок реорганізації та

ліквідації центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом, що є

серйозною прогалиною.

На сьогодні одним із важливих завдань, які стоять перед науковцями, є

вирішення питання доцільності подальшого існування в системі органів

виконавчої влади такої особливої групи органів, як ЦОВВ зі спеціальним

статусом. Вирішення цього завдання безпосередньо пов’язане із підходом до

розуміння принципу поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову, який

закріплено у ст. 6 Конституції України. На підставі аналізу позицій фахівців

можна виділити два основних підходи до розуміння окресленої проблеми: 1)

традиційний (класичний) підхід, відповідно до якого всі органи в державі

належать до однієї з трьох класичних гілок влади – законодавчої, виконавчої та

судової; 2) новітній (прогресивний), згідно з яким класичний розподіл органів

за законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади в чистому вигляді є

неможливим, враховуючи різноманіття функцій сучасної держави та
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необхідність поєднання в одному органі функцій, які традиційно відносилися

до різних гілок влади.

З приводу першого підходу, то, на думку деяких фахівців, і в межах

системи органів виконавчої влади можна забезпечити особливий правовий

статус окремих органів шляхом встановлення особливого характеру відносин з

урядом у законодавчому порядку [273, с. 353]. Правовою підставою для такого

висновку є, зокрема, положення ч. 8 ст. 21 Закону України «Про Кабінет

Міністрів України» від 27 лютого 2014 р. № 794-VII, згідно з якими особливості

відносин КМУ з окремими центральними органами виконавчої влади можуть

визначатися законами України. Свого часу таку позицію поділяла і автор цієї

публікації, досліджуючи проблеми правового статусу НКРКП [96, с. 22–26].

Однак, як показала практика, в Україні на даному етапі це неможливо.

Політичного впливу зазнають і органи, виведені за межі системи органів

виконавчої влади. Що ж говорити про органи, які є частиною вертикалі органів

виконавчої влади на чолі з Урядом. Крім того, як продемонстровано вище,

законодавством України з самого початку не було визначено чіткого критерію

(критеріїв) віднесення органу виконавчої влади до ЦОВВ зі спеціальним

статусом. По суті, до цієї категорії державних органів в різні періоди входили

(певні органи навіть і сьогодні) органи державної влади, які через особливості

їх правової природи не можна було віднести до жодної з гілок влади

(наприклад, Служба безпеки України, регуляторні комісії), конституційні

органи державної влади, не віднесені Основним законом до органів виконавчої

влади (АМКУ, Фонд державного майна України, Державний комітет

телебачення і радіомовлення України), а також класичні органи виконавчої

влади, які, внаслідок певних суб’єктивних причин, прагнули вивести з-під

прямого підпорядкування Уряду. При цьому можна говорити про особливості

саме першої категорії ЦОВВ зі спеціальним статусом. Основною відмінною

ознакою зазначених ЦОВВ зі спеціальним статусом є їх особлива компетенція,

для забезпечення належної реалізації якої ЦОВВ зі спеціальним статусом і

наділені всіма іншими особливими ознаками. При цьому особливі ознаки
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ЦОВВ зі спеціальним статусом свідчать про перехідний характер зазначених

органів, про їх тимчасове перебування в системі органів виконавчої влади та

необхідність їх виведення за межі органів виконавчої влади, що вже

відбувається сьогодні.

На проблему ЦОВВ зі спеціальним статусом звертав увагу В. Авер’янов,

наголошуючи, що останнім часом утворення зазначених органів набуло

неконтрольованого характеру. Враховуючи зазначене, вчений вважав за

доцільне відмовитися від виокремлення у складі ЦОВВ такого виду (групи)

органів як ЦОВВ «зі спеціальним статусом». З приводу вже створених ЦОВВ зі

спеціальним статусом вчений пропонував, після суттєвого скорочення їх

кількості, перетворити їх на окремий вид органів виконавчої влади, які б не

відносилися до категорії «центральних», та назвати цей вид органів «спеціальні

органи виконавчої влади» (скорочено – СОВВ). На думку, В. Авер’янова,

утворення СОВВ мало б ґрунтуватись або безпосередньо на приписах

Конституції України, або в кожному випадку на підставі окремого статусного

закону. При цьому ступінь підвідомчості зазначених органів уряду мав би

визначатися залежно від конкретного характеру наданого їм «спеціального

статусу» [9]. Звертаємо увагу, що така позиція науковця була оприлюднена у

2003 р., під час дії Конституції України в редакції 1996 р., тобто, в період, коли

Україна мала президентсько-парламентську форму правління, і Президент

України був наділений значними повноваженнями щодо органів виконавчої

гілки влади. Однак вчений висловлює пропозицію, що на СОВВ не повинні

були автоматично поширюватися положення п. 15 ч. 1 ст. 106 Конституції

України щодо вирішення Президентом України питань їх утворення,

реорганізації та ліквідації [9]. До кола СОВВ В. Авер’янов вважав за доцільне

включити АМКУ, Фонд державного майна, Державний комітет телебачення і

радіомовлення України, а також Службу безпеки і Державну судову

адміністрацію України. Таким чином, хоча вчений і традиційно розглядав

зазначені органи в системі органів виконавчої влади, проте, по суті, визнавав,

що в класичну трирівневу систему органів виконавчої влади, передбачену
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Конституцією України, вони не вписуються.

Автору цього дослідження на сьогодні більше імпонує зазначений вище

другий підхід, згідно з яким в системі органів державної влади можуть існувати

органи, які не належать до жодної з класичних гілок влади. І в цьому контексті

дуже переконливою видається позиція В. Авер’янова. Аналізуючи положення

проекту Конституції України, вчений акцентує увагу на проблемі «класичної»

тріади гілок влади: «При цьому важливо зрозуміти, що, так би мовити,

«класична» тріада гілок влади — законодавча, виконавча і судова — не

охоплює вичерпно всіх існуючих видів державних органів. Адже доктрина

«розподілу» будується на деяких узагальнених (типових) функціях держави.

Разом з тим реальна організаційна структура держави детермінується не лише

одним цим фактором. Вона обумовлюється також більш конкретними

функціями та завданнями, що випливають із життєвих потреб організації

державного та суспільного життя країни. Тому поряд з державними органами,

які більш-менш співпадають з «класичними» гілками влади, існують органи, що

мають змішаний, перехідний або наскрізний характер (наприклад, президент,

органи прокуратури).

Останнє твердження дозволяє побачити певну обмеженість

конституційного положення частини другої ст. 6 проекту, де не враховані

державні органи, які прямо не визначені органами законодавчої, виконавчої або

судової влади. Оскільки можливе помилкове тлумачення, що на інші державні

органи вимога конституційної законності не поширюється, тому було б

правильно тут замість видових характеристик органів використати

узагальнюючий термін «органи державної влади»» [8, с. 117].

Як справедливо зазначає В. М. Шаповал, сучасна характеристика ідей

розподілу влад у розвинутих країнах спирається на різні тлумачення їх змісту.

Ці тлумачення суттєво відмінні, і їх можна пов’язати з існуючими формами

державного правління. Більше того, різні тлумачення розподілу влад знаходять

своє втілення у різних формах правління і відбивають сам факт існування таких

форм [527, с. 4–5]. Вчений аналізує два основні підходи до тлумачення
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розподілу влад. Традиційне тлумачення, зауважує В. М. Шаповал, передбачає

майже ізольованість кожної з них, відсутність між ними широких і тісних

функціональних взаємовідносин. Відповідне тлумачення, з точки зору

науковця, визнає розподіл влад як жорсткий. При цьому вчений обґрунтовано

акцентує увагу на тому, що воно пов’язане саме з президентською республікою,

і найбільш наближене до змісту вчення Монтеск’є [527, с. 5]. Однак поширеним

є й інше тлумачення розподілу влад, за яким останні повинні тісно

співробітничати і навіть переплітатись. Таке тлумачення, на думку

В. М. Шаповала, відповідає природі парламентарних форм правління. Більше

того, зазначає вчений, в країнах з такими формами правління поняття розподілу

влад піддається корективам або навіть заперечується. Багато теоретиків не

бачать необхідності у жорсткому розподілі влад. Вони посилаються на

притаманне практиці цих країн явище – часткове злиття або часткове

розділення функцій органів законодавчої і виконавчої влади, яке призводить до

так званого змішування влад [527, с. 6]. Як наслідок, вважає В. М. Шаповал,

конституційна практика встановлює положення, котре називають «частковим

злиттям персоналу»: членами уряду можуть бути тільки депутати парламенту.

Іншими словами, одна і та ж особа бере участь у реалізації як законодавчої, так

і виконавчої влади. Такий стан, зазначає вчений, передбачається конституціями

переважної більшості країн з парламентарними (парламентарно-монархічною і

парламентарно-республіканською) формами правління, а також із змішаною

республіканською формою. Він аж ніяк не відповідає вимогам жорсткого

розподілу влад, які, навпаки, передбачають неприпустимість поєднання

депутатського мандата і членства в уряді [527, с. 6]. На підставі аналізу

сучасних підходів до розуміння теорії розподілу влад В. М. Шаповал

обґрунтовано акцентує увагу на тому, що на практиці йдеться, по суті, не про

розподіл влад або влади, а про розділення, поділ владних функцій між вищими

органами держави, підкреслюючи, що тим самим формулу «розподіл влад»

можна без особливих застережень замінити на формулу «розподіл владних

функцій» [527, с. 7]. На наш погляд, заслуговує на підтримку також висновок
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науковця про те, що сказане не заперечує значущості ідей розподілу влад, які

служать основою для створення загальних гарантій демократичної організації

суспільства і держави [527, с. 7].

Ю. С. Шемшученко також акцентує увагу на тому, що перелік гілок

влади, охоплюваний формулою «законодавча, виконавча і судова влади», є

неповним [531, с. 126], визнаючи існування державних органів, які неможливо

віднести до якоїсь із зазначених гілок влади. Аналізуючи наукові підходи до

розуміння доктрини поділу влад, вчений звертається до позиції М. Коркунова,

який вважав, що державна влада за своєю природою не допускає розділення та

пропонував замінити вчення про поділ влади вченням про «спільність

владування». З точки зору Ю. С. Шемшученка, заслуговують на підтримку такі

тези, покладені в основу наведеної позиції: 1) про поділ не влади, а функцій

виконання єдиної влади; 2) не тільки про поділ, а й взаємодію функцій [531, с.

127].

Одним із найбільш яскравих прикладів органів державної влади, що не

належать до жодної з гілок влади, є Національний банк України (далі – НБУ),

хоча серед фахівців і досі точаться дискусії щодо ступеня незалежності НБУ та

його місця в системі органів державної влади. Позиції варіюються від визнання

за НБУ статусу незалежного органу державного регулювання, який не належить

до жодної з гілок влади, до віднесення НБУ до системи органів виконавчої

влади. З’ясування місця НБУ в системі державних органів має важливе

значення у контексті цього дослідження з огляду на подібність правової

природи незалежних органів, що здійснюють державне регулювання у певних

сферах економіки, включаючи енергетику, та центральних банків, на що

зверталася увага у попередніх розділах цього дослідження.

Зокрема, О. П. Орлюк, досліджуючи законодавство України та досвід

іноземних держав, робить висновок про те, що саме незалежний статус

національного банку дає йому змогу не пов’язувати свої дії з динамікою

політичної кон’юнктури, а забезпечувати реалізацію грошово-кредитної
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політики, використовуючи при цьому найбільш ефективні засоби. Центральний

банк повинен мати можливість бути противагою уряду [294, с. 108].

Т. А. Латковська підкреслює, що НБУ не є органом виконавчої влади,

але за спрямованістю здійснюваних повноважень та виконанням своїх функцій

більше спрямовується саме до сфери державного управління [245, с. 13].

Аналогічної позиції дотримується і В. П. Нагребельний, зазначаючи, що

НБУ як центральний банк держави не належить до жодної з гілок державної

влади [475, с. 269].

На особливе місце Національного банку України в системі органів

держави звертає увагу і А. О. Селіванов, зазначаючи, що конституційний

принцип розподілу влад дав можливість виділити Національний банк України

як один з «найважливіших атрибутів державності» [30, с. 37]. Вчений акцентує

увагу, що така характеристика увійшла у науковий вжиток за висловом

В. П. Гетьмана, одного з розробників Конституції України, фундатора

української банківської системи. Він як послідовний прихильник ідеї повного

конституційного статусу Національного банку України вважав, що банк має

бути за європейською моделлю незалежним від уряду [119, с. 8].

Протилежний погляд мають Д. О. Гетманцев та Н. Г. Шукліна,

вважаючи, що недоречно говорити про поєднання Національним банком

функцій трьох гілок влади, адже Національний банк виконує ті функції, які за

своєю правовою природою ніяк не відрізняються від функцій інших

центральних органів державної виконавчої влади. Особливість же статусу

Національного банку як державного органу полягає в особливості

взаємозв’язків банку з КМУ, ВРУ та Президентом України, закріплених

законодавчо [118, с. 31].

Деякі автори, аналізуючи визначені законодавством особливості

компетенції, порядку формування керівного складу та взаємовідносин з іншими

органами державної влади, визнають особливий статус НБУ, проте не

торкаються питання місця НБУ в механізмі розподілу влади в Україні [277, с.

228–233; 254, с. 181–182].
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На думку автора цього дослідження, НБУ не належить до жодної з гілок

влади. Така особливість правового статусу НБУ зумовлена, в першу чергу, його

основною функцією — забезпеченням стабільності національної грошової

одиниці України – гривні. Для виконання цієї функції НБУ повинен бути

наділений певною самостійністю та незалежністю від інших органів державної

влади [55, с. 68]. Конституцією України визначено особливості компетенції

НБУ та його керівного органу — Ради НБУ, а також порядку призначення на

посади та звільнення з посад Голови НБУ та членів Ради НБУ. Так, відповідно

до ст. 99 Конституції України забезпечення стабільності грошової одиниці є

основною функцією центрального банку держави — Національного банку

України. Згідно зі ст. 100 Конституції України Рада Національного банку

України розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює

контроль за її проведенням. Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 85 Конституції України

Голова Національного банку України призначається на посаду та звільняється з

посади ВРУ за поданням Президента України. Відповідно до п. 19 ч. 1. ст. 85 та

п. 12 ч. 1 ст. 106 Конституції України ВРУ та Президент України призначають

на посади та звільняють з посад по половині складу Ради Національного банку

України. Зазначені конституційні положення, конкретизовані у статусному

Законі України «Про Національний банк України», зумовлюють особливий

характер взаємовідносин НБУ з іншими органами державної влади, передусім, з

Урядом, на що звертають увагу всі науковці.

Висвітлені проблеми правового статусу ЦОВВ зі спеціальним статусом

переконливо свідчать про штучний характер перебування національних

комісій, що здійснюють державне регулювання у певних сферах економіки,

зокрема, органу державного регулювання у сфері енергетики, в системі органів

виконавчої влади та доцільність їх виокремлення.

Від визначення місця органу державного регулювання у сфері

енергетики в системі державних органів залежить вирішення питань щодо

правових засад їх утворення, реорганізації та ліквідації.
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Як було з’ясовано вище, згідно із законами, що регулюють правові

засади організації та діяльності національних комісій, що здійснюють державне

регулювання у відповідних сферах (зокрема, згідно із Законом України «Про

природні монополії»), зазначені органи утворюються та ліквідуються

одноособово Президентом України. Президент України призначає на посади та

звільняє з посад голів та членів зазначених органів. Правові засади діяльності

національних комісій, що здійснюють державне регулювання у відповідних

сферах економіки, визначаються положеннями, що також затверджуються

одноособово Президентом України.

Повторно наголошуємо, що відповідно до Конституції України

повноваження Президента України визначені виключно Конституцією України.

Конституцією України не передбачені ні державні колегіальні органи, ні

національні комісії регулювання певних сфер економіки, а також не визначені

повноваження Президента України щодо їх утворення та ліквідації,

призначення голів та членів та затвердження положень про них.

Відповідно до Цивільного кодексу України [520] органи державної

влади належать до юридичних осіб публічного права. Згідно з абз. 3 ч. 2 ст. 81

Цивільного кодексу України юридична особа публічного права створюється

розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади

Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.

Відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 81 Цивільного кодексу України порядок утворення

та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюється

Конституцією та законом. Отже, положення Цивільного кодексу України щодо

утворення та припинення юридичних осіб не поширюються на утворення та

припинення юридичних осіб публічного права. Зауважимо, що порядок

здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією та ліквідацією

центральних органів виконавчої влади, передбачено, передусім, Конституцією

України, Законом України «Про центральні органи виконавчої влади»,

Порядком здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією або

ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
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затвердженим Постановою КМУ від 20 жовтня 2011 р. № 1074 [391].

Натомість, ні Законом України «Про природні монополії», ні іншими

законодавчими актами України не регулюються питання реорганізації та

ліквідації національних комісій, що здійснюють державне регулювання у

певних сферах економіки.

З приводу організаційно-правової форми національних комісій, що

здійснюють державне регулювання у певних сферах економіки, звертаємо увагу

на наступне. У попередніх розділах цього дослідження було з’ясовано

важливість запровадження незалежних органів державного регулювання як

органів нового, особливого типу. Як було зазначено вище, національні комісії

регулювання природних монополій, а також НКЦПФР, НКРЗІ,

Нацкомфінпослуг визначені у законах України як державні колегіальні органи.

Проте, ми не вважаємо, що ця категорія – державний колегіальний орган –

може розглядатися як загальна назва цієї групи органів, чи як їхня

організаційно-правова форма. Відповідно до доктрини конституційного та

адміністративного права за критерієм методу прийняття владних рішень

традиційно виділяють два типи державних органів: одноособові та колегіальні

державні органи. Зокрема, державним колегіальним органом є КМУ.

Враховуючи зарубіжний досвід, розробки представників конституційного та

адміністративного права, було б доцільним використовувати термін

«незалежний регуляторний орган» як загальну назву для органів такого типу,

найбільш поширеними організаційно-правовими формами яких вважати

агентства та комісії.

Однак, при обранні загальної назви та визначенні організаційно-

правової форми (або форм) таких органів необхідно враховувати особливості

законодавства України. По-перше, необхідно зазначити, що законодавство

України містить такі терміни як «регуляторний орган» та «орган державного

регулювання». Зокрема, термін «регуляторний орган» вживається у Законі

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської

діяльності» від 11.09.2003 р. № 1160-IV [381], виходячи з положень якого
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основною ознакою регуляторного органу можна визначити прийняття

регуляторного акту. По суті, термін «регуляторний орган» є загальною назвою

для широкого кола суб’єктів, які приймають закони, підзаконні нормативно-

правові акти та інші офіційні документи, спрямовані на регулювання

господарської діяльності. Вищезазначений закон встановлює спеціальні

правила та процедури розробки, прийняття, оприлюднення регуляторних актів.

Положення цього Закону поширюються на регуляторні акти національних

комісій регулювання природних монополій, а також НКЦПФР,

Нацкомфінпослуг, НКРЗІ (з деякими винятками). Тобто, ці регуляторні комісії

можуть розглядатися як регуляторні органи у розумінні Закону України «Про

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (у

контексті прийняття регуляторних актів). Проте, до регуляторних комісій

застосовується також термін «орган державного регулювання» (наприклад, у

Законі України «Про електроенергетику»). Таким чином, вважаємо, що термін

«незалежний орган державного регулювання» є найбільш загальним терміном

для регуляторних комісій.

З приводу організаційно-правової форми зазначених органів необхідно

враховувати, що термін «агентство» використовується як одна із організаційно-

правових форм центральних органів виконавчої влади відповідно до

законодавства України, зокрема, згідно із Законом України «Про центральні

органи виконавчої влади» від 17.03.2011 р. №3166-VI [437]. Відповідно до

статті 17 цього Закону центральний орган виконавчої влади утворюється як

агентство, якщо більшість його функцій є функції з управління об’єктами

державної власності. Незалежні органи державного регулювання (зокрема,

орган державного регулювання у сфері енергетики) з самого початку

утворюються в України в організаційно-правовій формі комісії. З приводу

підходів до розуміння терміну «комісія» зауважимо, що, зокрема, комісія (від

лат. сommissio – доручення) визначається як група осіб або орган з групи осіб зі

спеціальними повноваженнями при якій-небудь установі, а також установа

спеціального призначення [288, с. 264], або ж як орган, утворений для
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виконання яких-небудь певних функцій [486, с. 615]. До характерних ознак

органів цього типу, на наш погляд, можна віднести, передусім, колегіальний та

експертний характер, а також спрямованість на виконання певних особливих

функцій, що якнайкраще підходить до незалежних органів державного

регулювання.

У зв’язку з цим, враховуючи міжнародний досвід, результати

досліджень правових аспектів організації та діяльності незалежних органів

державного регулювання, а також особливості правового регулювання в

Україні, пропонуємо використовувати термін «незалежний орган державного

регулювання» як загальну назву для зазначених державних органів, та

визначити комісію як їх організаційно-правову форму.

Враховуючи зазначене, законодавство України потребує вдосконалення

в частині закріплення конституційно-правового статусу національних комісій,

що здійснюють державне регулювання у певних сферах економіки,

врегулювання питань їх утворення, реорганізації та ліквідації, у тому числі, з

урахуванням вимог законодавства ЄС.

Про розуміння зазначеної проблеми Президентом України свідчить

реєстрація ним у ВРУ 26 червня 2014 р. проекту Закону України «Про внесення

змін до Конституції України (щодо повноважень органів державної влади та

місцевого самоврядування)» №4178а [349].

Звертаємо увагу, що запропоновані зміни, зокрема, стосуються

правового статусу національних комісій, що здійснюють державне

регулювання природних монополій, у сферах зв’язку та інформатизації, ринків

цінних паперів і фінансових послуг. Так, вказаним законопроектом

передбачено викладення у новій редакції ст. 106 Конституції України, якою

закріплено повноваження Президента України. Відповідно до п. 92 ст. 106

Конституції у редакції, запропонованій у законопроекті, Президент України

призначає на посади та звільняє з посад голів і членів національних комісій, що

здійснюють державне регулювання природних монополій, у сферах зв'язку та

інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг. Зауважимо, що в
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пояснювальній записці до законопроекту відсутнє обґрунтування зазначених

змін, лише звертається увага на те, що у ньому конкретизовано окремі

повноваження Президента України.

Підтримуючи необхідність внесення змін до Конституції України,

спрямованих на конституційне закріплення статусу національних комісій,

вважаємо, що положення законопроекту в цій частині потребують

удосконалення. Законопроектом, по суті, пропонується конституційно

закріпити вже передбачений чинними законами України порядок призначення

голів та членів національних комісій, що здійснюють державне регулювання

природних монополій, у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних

паперів і фінансових послуг. Однак, по-перше, поза увагою розробників

зазначеного законопроекту залишилися такі важливі питання, як порядок

утворення та ліквідації національних комісій, що здійснюють державне

регулювання у відповідних сферах, визначення правових засад їх діяльності,

управлінські зв’язки з вищими органами держави. Відповідно, положення

законів України, які регулюють на сьогодні ці питання, не будуть

узгоджуватися з Конституцією України. У зв’язку з цим, зазначені питання

також мають бути закріплені в Конституції України. По-друге, визначення у

Конституції вичерпного переліку сфер державного регулювання (природних

монополій, зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів та фінансових

ринків) створює перешкоди для утворення національних комісій в інших

сферах, у яких створення незалежного органу державного регулювання може

бути визнане доцільним у майбутньому. У зв’язку з цим рекомендується

використати більш загальний термін – «національні комісії, що здійснюють

державне регулювання у певних сферах економіки» (або «національні

регуляторні комісії»). По-третє, необхідно передбачити можливість утворення

національних регуляторних комісій виключно на підставі законів, що

регулюють відносини у відповідній сфері економіки. По-четверте, враховуючи

необхідність визначення особливого місця національних комісій, що

здійснюють державне регулювання в певних сферах економіки, в системі
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державних органів, з метою забезпечення необхідного ступеня незалежності у

здійсненні регуляторних зобов’язань, вбачається більш доцільним визначити,

що призначення на посади та звільнення з посад голів національних комісій

здійснюється ВРУ за поданням Президента України, половина членів

національних комісій призначається на посади та звільняється з посад ВРУ,

друга половина – Президентом України (тобто, рекомендується поширити на

національні комісії такий порядок призначення, який на сьогодні

застосовується до Голови Національного банку України та членів Ради

Національного банку України). З приводу управлінських режимів вважаємо за

доцільне передбачити у Конституції України, що національні комісії підзвітні

ВРУ та Президенту України. По-п’яте, рекомендуємо передбачити у ст. 92

Конституції України, що правові засади організації та діяльності національних

комісій, що здійснюють державне регулювання у певних сферах, визначаються

виключно законами України (а не положеннями, затвердженими Президентом

України). Вважаємо, що врахування зазначених вище рекомендацій (див.

Додаток Б до дисертації) дасть можливість закріпити конституційно-правові

гарантії незалежності національних комісій, які здійснюють державне

регулювання в певних сферах економіки, що вимагається, у тому числі, згідно з

міжнародними зобов’язаннями України (зокрема, щодо забезпечення

незалежності органу державного регулювання у сфері енергетики – НКРЕКП), а

також дозволить досягти задекларованої у пояснювальній записці до

законопроекту мети – збалансування конституційних повноважень різних

суб’єктів в системі «стримувань і противаг».

З нашої точки зору, деталізацію конституційно-правових засад

організації та діяльності національних комісій, що здійснюють державне

регулювання у певних сферах економіки, доцільно здійснити у статусному

законодавчому акті – законі про національні регуляторні комісії, у якому,

зокрема, визначити основні правові категорії («державне регулювання у певних

сферах економіки», «національні регуляторні комісії», «регульовані сфери»

тощо), правову основу діяльності (Конституція та закони України), принципи
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діяльності (верховенства права, законності, незалежності від будь-якого

публічного або приватного інтересу, забезпечення національної безпеки,

захисту прав споживачів, прозорості, підзвітності, відповідальності), структуру

та порядок формування, управлінські режими (зв’язки з іншими суб’єктами

публічної влади, зокрема, режим підзвітності ВРУ та Президенту України,

взаємовідносини з КМУ, міністерством, яке забезпечує формування та

реалізацію державної політики у відповідній сфері економіки, АМКУ,

місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування),

фінансове забезпечення діяльності, правові засади громадського контролю за

діяльністю зазначених органів, основні функції, завдання та повноваження

(регулювання цін/тарифів на товари/послуги суб’єктів господарювання,

забезпечення доступу до зазначених товарів/послуг, ліцензування діяльності

суб’єктів господарювання, створення умов для розвитку конкуренції у

відповідних регульованих сферах, захист прав споживачів та ін.), форми

діяльності зазначених органів, види (постанови – нормативно-правові акти та

розпорядження – індивідуально-правові акти, що приймаються з організаційно-

розпорядчих та інших поточних питань) та порядок прийняття рішень комісій,

відповідальність за порушення законодавства України (див. Додаток В до

дисертації).

Належне кадрове забезпечення органів державного регулювання у сфері

енергетики є невід’ємною умовою їх незалежності. Враховуючи це, вказаним

питанням приділяється велика увага на різних рівнях, зокрема, у вимогах

законодавства ЄС, у наукових дослідженнях проблем незалежності зазначених

органів.

Аналіз правових засад кадрового забезпечення органу державного

регулювання у сфері енергетики повинен включати дослідження, зокрема,

таких питань:

1) склад та порядок призначення на посади та звільнення з посад

керівника та членів зазначеного органу;
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2) вимоги до голови, членів та працівників органу, які мають

гарантувати професійність та незалежність у здійсненні своїх

повноважень;

3) особливості адміністративно-правового статусу керівника та членів

органу (передусім, вирішення питань, чи є це посади державної

служби та чи поширюється на зазначених посадових осіб

законодавство про державну службу);

4) строк повноважень керівника та членів органу, а також порядок їх

ротації;

5) вичерпний перелік підстав для дострокового звільнення з посад

керівника та членів органу;

6) адміністративно-правовий статус працівників апарату;

7) професійна етика керівника, членів та працівників апарату.

Загальні засади кадрового забезпечення органу державного регулювання

у сфері енергетики, як національної комісії регулювання природних монополій,

закріплено в Законі України «Про природні монополії». Згідно з абз. 4 ч. 1 ст.

11 цього Закону систему органів національної комісії регулювання природних

монополій складають комісія, її центральний апарат та її територіальні органи.

Комісія складається з голови та шести членів комісії. Очолює систему органів

Голова комісії.

Таким чином, кадрові ресурси органу державного регулювання у сфері

енергетики можна поділити на дві групи:

1) голова та члени органу;

2) працівники центрального апарату органу та його територіальних органів

(співробітники, які забезпечують діяльність органу державного

регулювання).

До важливих питань адміністративно-правового статусу голови, членів

та працівників органу державного регулювання у сфері енергетики належить

з’ясування того, чи поширюється на них статус державних службовців.
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Згідно із ч. 6 ст. 11 Закону України «Про природні монополії» на членів

комісій та на працівників апаратів національних комісій регулювання

природних монополій поширюється правовий статус державних службовців.

При цьому, в Законі нічого не сказано про належність посад голів та

працівників територіальних органів комісій до посад державних службовців. А

отже, зазначене питання підлягає з’ясуванню.

З моменту створення органу державного регулювання у сфері

енергетики у 1994 р. категорії посад державних службовців голови та членів

комісії зазнали змін. Так, Указом Президента України «Про Національну

комісію з питань регулювання електроенергетики» від 8 грудня 1994 р. №

738/94 [407] посаду голови комісії було віднесено до першої категорії посад

державних службовців. Враховуючи, що цим Указом було доручено першому

голові комісії подати у грудні 1994 р. пропозиції щодо персонального складу

комісії, чисельності її апарату та проект положення про Комісію, питання щодо

кадрового забезпечення комісії, включаючи визначення категорії посад членів

та працівників апарату та територіальних органів комісії, у зазначеному акті

Президентом України не було вирішено. Це питання було врегульоване

Розпорядженням КМУ від 21 лютого 1995 р. №96-р [456], яким посади членів

Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України було

віднесено до другої категорії посад державних службовців. Наголошуємо, що

згадане Розпорядження визначало категорії посад державних службовців лише

для членів Комісії та не стосувалося її Голови. Убачається, що Уряд залишив

поза увагою питання визначення категорії посади голови комісії, враховуючи

те, що це питання, як зазначено вище, було врегульоване Указом Президента

України. Однак відповідно до ст. 25 Закону України «Про державну службу»

саме КМУ, а не Президент України, був наділений правом відносити до

відповідної категорії посад державних службовців посади, які не визначені у

цій статті, а також нових посад державних службовців. Зазначена колізія була

виправлена у 1998 р., коли Постановою КМУ «Про забезпечення діяльності

Національної комісії регулювання електроенергетики України» від 30 червня
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1998 р. № 977 [378] посади голови та членів комісії було віднесено до першої

категорії посад державних службовців. Отже, у такий спосіб Уряд прирівняв

посади голови та членів комісії, та, відповідно, відніс їх до вищої категорії

посад державних службовців.

Зауважимо, що якщо на голову та членів органу державного

регулювання у сфері енергетики законодавство про державну службу

поширювалося з самого початку, тобто з моменту створення зазначеного

органу, то працівники апарату органу державного регулювання не мали статусу

державних службовців. Так, ні Положення про Національну комісію з питань

регулювання електроенергетики, затверджене Указом Президента України від

14 березня 1995 р. № 213/95, ні Положення про Національну комісію

регулювання електроенергетики України, затверджене Указом Президента

України від 21 квітня 1998 р. № 335/98, не відносили працівників апарату та

територіальних органів комісії до державних службовців. Лише в Законі

України «Про природні монополії» від 20 квітня 2000 р. № 1682-ІІІ (ч. 6 ст. 11 )

посади працівників апарату національних комісій регулювання природних

монополій віднесено до посад державних службовців. Постановою КМУ від 29

травня 2000 р. № 848 було внесено доповнення до п. 3 Порядку обчислення

стажу державної служби, затвердженого Постановою КМУ від 3 травня 1994 р.

№ 283, згідно з якими до стажу державної служби було також включено час

роботи на посадах керівних працівників і спеціалістів Національної комісії

регулювання електроенергетики України та її територіальних представництв. У

подальшому Розпорядженням КМУ від 28 лютого 2001 р. № 60-р [342] було

визначено, до яких категорій посад державних службовців належать посади

працівників територіальних органів НКРЕ. Положенням про Національну

комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженим

Указом Президента України від 23 листопада 2011 р. № 1059/2011, було

передбачено повноваження голови органу державного регулювання у сфері

енергетики присвоювати працівникам НКРЕ ранги державних службовців.
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Питання визначення категорій посад голови та членів органу

державного регулювання у сфері енергетики було врегульовано на рівні закону

з прийняттям 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 р. № 3610-VI [345]. Зазначеним Законом,

зокрема, було внесено зміни до ст. 25 Закону України «Про державну службу»,

згідно з якими до першої категорії посад державних службовців було віднесено

посади голів та членів державних колегіальних органів, а також визначено, які

посади державних службовців державних колегіальних органів віднесено до

категорій 3–5. Таким чином, на сьогодні існує колізія між законами України

«Про природні монополії» та «Про державну службу» в частині віднесення

посад голів національних комісій регулювання природних монополій та

працівників територіальних органів до посад державних службовців. Зазначена

колізія має бути виправлена шляхом внесення відповідних змін до Закону

України «Про природні монополії», а саме у ст. 11 зазначеного Закону потрібно

визначити, що на голів національних комісій регулювання природних

монополій та працівників їх територіальних органів також поширюється статус

державних службовців, або ж шляхом виключення відповідного положення із

Закону взагалі, враховуючи той факт, що ці питання є предметом регулювання

спеціального законодавства в сфері державної служби.

Також необхідно звернути увагу на те, що КМУ своєю Постановою

«Деякі питання працівників державних колегіальних органів» від 2 листопада

2011 р. № 1118 [149] визначив, до якої категорії посад державних службовців

належать посади працівників апарату державних колегіальних органів. Так, до

другої категорії віднесено посади керівника апарату та директора

департаменту; до третьої – заступника директора департаменту, заступника

директора департаменту – начальника управління, заступника директора

департаменту – начальника відділу, керівника територіального органу; до

четвертої – начальника відділу у складі департаменту (управління) та його
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заступника, завідувача самостійного сектору, прес-секретаря, помічника

(радника) голови, заступника керівника територіального органу, начальника

управління територіального органу; до п’ятої – завідувача сектору (у складі

департаменту, управління, самостійного відділу), головного державного

інспектора, старшого державного інспектора, державного інспектора,

начальника відділу та його заступника, завідувача самостійного сектору

територіального органу, завідувача сектору у складі управління, відділу

територіального органу; до шостої – спеціаліста територіального органу.

Окреслене рішення було прийняте Урядом на підставі положень ст. 25 Закону

України «Про державну службу», згідно з якими саме Уряд визначає, до яких

категорій посад державних службовців відносяться посади, яких немає у

переліку ст. 25, а також новостворених посад. Вважаємо такий підхід

необґрунтованим. На нашу думку, формулювання Закону України «Про

державну службу» в частині визначення категорій посад має бути загальним,

яке б дозволяло чітко визначити категорію посади державного службовця та не

потребувало додаткового рішення Уряду.

Зауважимо, що в Законі України «Про державну службу» від 17

листопада 2011 р. № 4050-VI [372] (термін набрання чинності яким

відтерміновано до 1 січня 2016 р. згідно із Законом України «Про внесення змін

до Закону України «Про державну службу» від 25 грудня 2014 р. № 62-VIII)

чітко визначено лише, до якої групи посад державної служби віднесено посади

членів державних колегіальних органів. Так, у абз. 2 ч. 1 ст. 6 вказаного Закону

передбачено, що посади членів державних колегіальних органів віднесено до

першої групи посад державних службовців. Визначення питання, до якої групи

посад державних службовців належать інші посади державних службовців

державних колегіальних органів, може бути проблематичним з огляду на

нечіткість формулювань вказаної статті Закону. Вважаємо, що з метою

уникнення неоднозначного тлумачення, в Законі має бути чітко визначено, які

посади державних службовців державних колегіальних органів відносяться до

відповідної групи/категорії посад.
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Відповідно до абз. 3 п. 1 ч. 2 ст. 3 проекту Закону України «Про

державну службу», розробленого Національним агентством України з питань

державної служби та внесеного КМУ на розгляд ВРУ (реєстраційний № 2490

від 30 березня 2015 р.; прийнято у першому читанні 23.04.2015 р.) [373],

зазначений Закон регулює питання державної служби на посадах державної

служби у державних колегіальних органах, а також їх територіальних органах.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 6 згаданого законопроекту посади голів та членів

державних колегіальних органів віднесено до посад державної служби категорії

«А» (вищого корпусу державної служби). Виходячи із формулювання

зазначеної статті законопроекту, можна зробити висновок, що посади

керівників апаратів (секретаріатів) державних колегіальних органів (за

наявності), посади їх заступників та посади керівників територіальних

управлінь відносяться до категорії «Б» (керівники підрозділів), а всі інші

посади державних службовців державних колегіальних органів – до категорії

«В» (інші посади державної служби, не віднесені до категорій «А» та «Б».

Вважаємо, що зазначений підхід щодо визначення категорій посад державних

службовців, включаючи посади державних службовців колегіальних органів, є

найбільш обґрунтованим, порівняно з підходом, яким послуговуються в

чинному та перспективному законах України «Про державну службу».

Зауважимо, що в проекті Закону України «Про державне регулювання у

сфері енергетики», оприлюдненому на сайті НКРЕКП 10 листопада 2014 р.

[355], також містяться вимоги щодо кадрового забезпечення органу державного

регулювання. Так, передбачено, що на голову, членів комісії та інших

працівників комісії поширюється правовий статус державних службовців.

Однак, вже у версії законопроекту, поданій для експертного обговорення на

засіданні Комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу, що

відбулося 1 квітня 2015 р., зазначено, що на Голову та членів Комісії,

працівників Комісії не поширюється правовий статус державних службовців (ч.

5 ст. 5 законопроекту). В обґрунтування зазначеної позиції наводяться

аргументи, що поширення на голову, членів та працівників комісії статусу
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державних службовців зробить неможливим встановити заробітну плату, яка

забезпечуватиме незалежність органу державного регулювання. Зауважимо, що

у проекті Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» від 28.05.2015 р.

реєстр. № 2966 [410; 411], що знаходиться на розгляді у ВРУ, передбачено, що

на членів Комісії та працівників її апарату поширюється правовий статус

державних службовців, з чого можна зробити висновок, що на голову органу

державного регулювання зазначений статус не поширюється. Однак такий

підхід вбачається необґрунтованим з огляду на наступне. Однією з основних

ознак державного службовця є здійснення діяльності, спрямованої на

виконання функцій та завдань держави. Голова, члени та працівники апарату та

територіальних органів державного регулювання виконують функції та

завдання держави, пов’язані з державним регулюванням у сферах енергетики та

комунальних послуг. Відповідно, на них має поширюватися законодавство про

державну службу, зокрема, в частині прав та обов’язків державних службовців,

проходження державної служби, обмежень, передбачених законодавством про

державну службу та про запобігання та протидію корупції. Крім того,

враховуючи закладений у законодавстві підхід щодо розмежування політичних

посад та посад державної служби, є очевидним, що посади голови та членів

органу державного регулювання у сфері енергетики не можуть бути віднесені

до політичних посад з огляду на те, що однією з основних ознак незалежного

органу державного регулювання є недопущення політичного впливу на його

діяльність. Інша справа, що голова та члени органу державного регулювання у

сфері енергетики повинні бути наділені таким адміністративно-правовим

статусом, який би гарантував їх незалежність у здійсненні своїх функцій,

завдань та повноважень, як це вимагається, зокрема, законодавством ЄС,

проаналізованим вище. Дійсно, матеріальне та соціально-побутове

забезпечення публічних службовців має істотний вплив на якість та

ефективність публічної служби [104], а заробітна плата публічного службовця

має формуватись на принципах адекватності, об’єктивності, пропорційності та
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прозорості [109]. У зв’язку з цим вважаємо, що голова та члени органу

державного регулювання у сфері енергетики повинні мати статус державних

службовців, однак, законодавством мають бути передбачені особливості їх

правового статусу, зокрема, мають бути встановлені особливі вимоги щодо їх

призначення на посаду та звільнення з посад (зокрема, шляхом встановлення

вичерпного переліку підстав для дострокового припинення повноважень), а

також особливості їх оплати праці.

Іншим важливим питанням є з’ясування вимог до осіб, які можуть бути

призначені на посади працівників апарату та територіальних органів органу

державного регулювання у сфері енергетики. Враховуючи, що працівники

органу державного регулювання у сфері енергетики є державними

службовцями, відповідно, на них поширюються вимоги, передбачені загальним

законодавством про державну службу, а також спеціальні вимоги, встановлені

законодавством, що регулює статус відповідних державних колегіальних

органів.

Загальні вимоги до осіб, які можуть бути призначені на посади

державних службовців, а також обмеження, пов’язані з державною службою,

визначені Законом України «Про державну службу». Як вже зверталася увага,

на сьогодні при дослідженні правових засад державної служби потрібно

звертатися як до чинного, так і до перспективного законодавства (йдеться про

Закон України «Про державну службу» 2011 р. та проект Закону України «Про

державну службу», розроблений Нацдержслужбою України, що знаходиться на

розгляді у ВРУ).

Законодавством, яке регулює правовий статус відповідних державних

колегіальних органів, передбачені вимоги до осіб, які можуть бути призначені

на посади голів та членів зазначених органів. Законом України «Про природні

монополії» визначені вимоги до голови та членів національних комісій

регулювання природних монополій, зокрема, органу державного регулювання у

сфері енергетики. Такі вимоги стосуються наявності громадянства України,

освіти, досвіду роботи, а також відсутності приватних інтересів у регульованій
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сфері. Так, відповідно до ст. 111 згаданого Закону головою, членом комісії може

бути громадянин України, який має повну вищу (профільну, економічну або

юридичну) освіту, досвід роботи на керівних посадах не менше трьох років

упродовж останніх десяти років. При цьому голова, член комісії не може бути

власником корпоративних прав суб’єктів природних монополій та суб’єктів

господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, у сфері

діяльності відповідних комісій. Звертаємо увагу на нечіткість формулювання

вимоги щодо досвіду роботи, що може призвести до неоднозначного розуміння

на практиці та мати наслідком призначення осіб, які не мають необхідного

досвіду роботи. Так, зазначеною нормою передбачено, що кандидат повинен

мати «досвід роботи на керівних посадах не менше трьох років протягом

останніх десяти років». Тобто, з одного боку, можна зробити висновок, що

досвід роботи має бути не менше десяти років, і, відповідно, не менше три з них

– на керівних посадах. Однак, з другого, це положення можна зрозуміти, що

упродовж останніх десяти років свого життя (а не стажу роботи) особа повинна

не менше трьох років пропрацювати на керівних посадах. А отже, на посаду

голови та члена національної комісії може бути призначено особу, яка має

всього стаж роботи три роки – і всі на керівних посадах. Більше того, у Законі

не уточнено, які саме керівні посади маються на увазі. Наприклад, особа може

працювати директором приватного підприємства та бути єдиним працівником

цього підприємства. Слід наголосити, що в проекті Закону України «Про

державне регулювання у сфері енергетики», в редакції, оприлюдненій на

офіційному сайті НКРЕКП, вимоги до голови та членів органу державного

регулювання сформульовано ще більш загально. Так, у ст. 8 законопроекту

передбачено, що головою або членом комісії може бути громадянин України,

який має вищу освіту, володіє державною мовою та здатний за своїми діловими

та моральними якостями, освітнім та професійним рівнем, станом здоров’я

виконувати відповідні службові обов’язки. Також загальне формулювання

міститься у проекті Закону України «Про Національну комісію, що здійснює

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» від
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28.05.2015 р. реєстр. № 2966, а саме у ст. 5 законопроекту передбачено, що

Головою або членом Комісії може бути громадянин України який має повну

вищу технічну, юридичну або економічну освіту, бездоганну професійну

кваліфікацію, досвід роботи на відповідних керівних посадах не менше п’яти

років упродовж останніх десяти років, володіє державною мовою та здатний за

своїми діловими якостями, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я

виконувати свої посадові обов’язки. Безумовно, таке формулювання є

неприйнятним, оскільки законом має бути чітко визначені вимоги, яким має

відповідати особа, що може бути призначена на такі високі посади, а не

абстрактна здатність виконувати обов’язки органу державного регулювання.

Ю. С. Шемшученко, аналізуючи законодавчі положення про міністрів як

політичних діячів, зазначає, що міністр, звичайно, не може не бути політиком,

але насамперед він має бути професіоналом, без чого не можна кваліфіковано

керувати великими галузями, від діяльності яких залежить доля мільйонів

людей [535, с. 22]. Хоча голова та члени комісії не є політичними діячами,

однак, безумовно, наведена теза щодо професіоналізму посадовців такого

високого рівня є справедливою і щодо них. У версії зазначеного законопроекту,

поданій для обговорення на Комітеті ВРУ з питань паливно-енергетичного

комплексу, було визначено, що головою або членом Комісії може бути

громадянин України, який має вищу технічну, юридичну або економічну

освіту, бездоганну професійну кваліфікацію, досвід роботи на керівних посадах

не менше трьох років упродовж останніх десяти років, володіє державною

мовою та здатний за своїми діловими якостями, освітнім і професійним рівнем

виконувати відповідні обов’язки. Позитивом цього формулювання є уточнення

вимог щодо освіти, однак, всі інші вимоги є дуже абстрактними. Зокрема,

вимога щодо досвіду роботи сформульована дуже нечітко, що надає

можливість призначати на посади осіб, які не мають необхідного досвіду

роботи для виконання регуляторних повноважень. У цьому контексті вважаємо

за доцільне звернути увагу, що ще на початку 20-го сторіччя відомий

державний діяч Російської Імперії, граф С. Ю. Вітте, аналізуючи питання
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державного управління у сфері залізничного транспорту, наголошував на тому,

що тарифікація, передусім, вимагає великої досвідченості. Крім наявності

загальної освіти, керівники тарифної справи повинні ґрунтовно знати

економічні та комерційні умови районів, у яких або між якими вони працюють,

та постійно слідкувати за промисловим та комерційним життям, як це робить

кожен серйозний промисловець або купець [105, с. 134]. Хоча зазначена теза

стосувалася регулювання тарифів на залізничному транспорті у Росії початку

20-го сторіччя (1910 р.), однак, вона є абсолютно справедливою і сьогодні в

усіх сферах економічного регулювання, особливо в такій стратегічно важливій

для незалежності держави сфері, як енергетика. Таким чином, на рівні закону

мають бути чітко визначені високі вимоги, яким мають відповідати особи, що

можуть призначатися на посади голови та члена органу державного

регулювання у сфері енергетики.

На жаль, доводиться констатувати, що спеціальних вимог до осіб, які

можуть призначатися на посади працівників апарату та територіальних

відділень державних колегіальних органів, Закон України «Про природні

монополії» взагалі не містить. Відсутні такі вимоги і в Положенні про

НКРЕКП, затвердженому Указом Президента України від 10 вересня 2014 р. №

715/2014 [388]. Відповідно, у Регламенті НКРЕКП, затвердженому наказом

НКРЕКП від 17 вересня 2014 р. № 3, сказано, що призначення на посади та

звільнення працівників Комісії здійснюється відповідно до Закону України

«Про державну службу», Кодексу законів про працю України та інших законів,

тобто, з урахуванням загальних вимог до державних службовців. Така ситуація

є неприйнятною з огляду на вимоги законодавства ЄС, які було проаналізовано

вище. У зв’язку з цим у проекті Закону України «Про державне регулювання у

сфері енергетики», розробленому НКРЕКП, у редакції, оприлюдненій на сайті

НКРЕКП, зроблено спробу вирішити це питання. Так, законопроектом (ст. 11)

передбачено, що не може бути призначена на посаду працівника Комісії особа,

яка за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена, має

судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в
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установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку

протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення

корупційного правопорушення, відповідно до вироку суду позбавлена права

займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, або обіймати

відповідні посади, має громадянство іншої держави, у разі призначення буде

безпосередньо підпорядкована особі, яка є її близькою особою відповідно до

Закону України «Про запобігання корупції», не пройшла спеціальну перевірку,

не подала відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за

минулий рік, є членом будь-якої політичної партії.

У редакції законопроекту, поданій на обговорення на Комітеті ВРУ з

питань паливно-енергетичного комплексу, що відбулося 1 квітня 2015 р., з

обмежень, перерахованих вище, вилучено вимогу про заборону бути членом

будь-якої політичної партії, що, на нашу думку, є неприйнятним з огляду на

необхідність мінімізації політичного впливу на регуляторну діяльність;

натомість, включено заборону бути власником корпоративних прав суб’єктів

природних монополій та/або суб’єктів господарювання на суміжних ринках,

що, безумовно, є позитивним, враховуючи необхідність забезпечення

незалежності органу державного регулювання від регульованих сфер.

Зауважимо, що у проекті Закону України «Про Національну комісію, що

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

від 28.05.2015 р. реєстр. № 2966, зазначена вимога щодо політичної

нейтральності щодо працівників комісії також відсутня. Крім того, у

зазначеному законопроекті обмеження щодо зарахування на посаду працівника

Комісії стосуються лише посадових осіб органу державного регулювання у

сфері енергетики. Так, відповідно до ст. 8 законопроекту не може бути

призначена посадовою особою Комісії особа, яка не відповідає вимогам,

передбаченим Законом України «Про державну службу», за рішенням суду

визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена, має судимість за

вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в
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установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або яка була

притягнута до відповідальності за корупційне правопорушення або

правопорушення, пов’язане з корупцією, протягом останнього року, відповідно

до вироку суду позбавлена права провадити діяльність, пов’язану з виконанням

функцій держави, або займати відповідні посади, має громадянство іноземної

держави, у разі призначення буде безпосередньо підпорядкована особі, яка є її

близькою особою відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», не

подала відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» декларацію

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого

самоврядування, за минулий рік або не пройшла спеціальну перевірку, прямо

чи опосередковано володіє корпоративними правами будь-якого суб’єкта

господарювання, що є суб’єктом природної монополії на енергетичних ринках

або ринках комунальних послуг чи суб’єктом господарювання на суміжному

ринку, або коли її близькі особи, визначені Законом України «Про запобігання

корупції», є власниками таких корпоративних прав.

Тобто, у переважній більшості, вимоги до працівників органу

державного регулювання у сфері енергетики , передбачені у зазначених

законопроектах, є, по суті, загальними вимогами, які висуваються до осіб, що

можуть бути призначені на посади державних службовців згідно із

законодавством про державну службу, та, відповідно, не є предметом

регулювання спеціального законодавчого акта. Натомість, потрібно більше

уваги приділити саме особливим обмеженням, пов’язаним із зайняттям посад у

незалежному органі державного регулювання.

Враховуючи зазначене, вважаємо за необхідне визначити в Законі

України «Про природні монополії», а у подальшому – в Законі України «Про

національні регуляторні комісії», який пропонується розробити автором,

спеціальні вимоги до працівників державних колегіальних органів

(національних регуляторних комісій).

Повноваженнями у сфері кадрового забезпечення органу державного

регулювання у сфері енергетики згідно із Законом України «Про природні



253

монополії» наділені Президент України та голова комісії. Як зазначалося вище,

голова та члени комісії призначаються на посади та звільняються з посад

Президентом України. Президент України також затверджує граничну

чисельність працівників комісії.

До повноважень голови органу державного регулювання у сфері

енергетики віднесено затвердження штатного розпису комісії за погодженням з

Міністерством фінансів України, затвердження структури комісії, її

центрального апарату та територіальних відділень в межах видатків,

передбачених у Державному бюджеті України, а також затвердження кадрового

резерву центрального апарату та керівників територіальних органів комісії.

Однак звертаємо увагу, що, не зважаючи на зазначені положення Закону

України «Про природні монополії», згідно з якими гранична чисельність

працівників комісії затверджується Президентом України, гранична чисельність

працівників апарату НКРЕКП, як і інших державних колегіальних органів,

затверджена Постановою КМУ від 5 квітня 2014 р. № 85 [148]. Зауважимо, що

таких повноважень згідно з чинним законодавством у КМУ немає. Відповідно

до п. 6 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» КМУ

затверджує граничну чисельність працівників органів виконавчої влади. У

Законі України «Про Кабінет Міністрів України» згадуються державні

колегіальні органи виконавчої влади. Однак національні комісії регулювання

природних монополій, як було з’ясовано вище, не є органами виконавчої влади.

Таким чином, при прийнятті зазначеного рішення Уряд України вийшов за

межі своїх повноважень. У контексті органу державного регулювання у сфері

енергетики такі дії Уряду ставлять під сумнів незалежність комісії від Уряду,

що суперечить зобов’язанням України в межах ЕнС та УА, проаналізовані

вище.

На сьогодні гранична чисельність працівників комісії складає 600 осіб,

що свідчить про те, що НКРЕКП має найбільш чисельний апарат серед

державних колегіальних органів (для порівняння, Нацкомфінпослуг – 264,

НКРЗІ – 300, НКЦПФР – 517). Слід звернути увагу, що проектом Закону
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України «Про державне регулювання у сфері енергетики України», в редакції,

оприлюдненій на сайті НКРЕКП, також передбачено, що штатний розпис і

структура комісії затверджується Головою Комісії, а гранична чисельність

працівників комісії – Президентом України. Натомість, у редакції

законопроекту, поданій для обговорення на Комітеті ВРУ з питань паливно-

енергетичного комплексу, що відбулося 1 квітня 2015 р., передбачено, що

Голова комісії затверджує і граничну чисельність працівників комісії, і

структуру та штатний розпис комісії в межах видатків згідно з кошторисом (ч. 7

ст. 7 законопроекту). У цьому контексті хотілося б акцентувати увагу на тому,

що Положенням про Національну комісію з питань регулювання

електроенергетики України, затвердженим Указом Президента України від 14

березня 1995 р. № 213/95 [394], було передбачено, що саме Голова Комісії

затверджує штатний розпис Комісії, структуру, штатний розпис, граничну

чисельність працівників апарату, фонд оплати праці (п. 7 Положення). Фахівці

обґрунтовано наводять зазначене положення як аргумент на користь реальної

незалежності першого органу державного регулювання у сфері енергетики в

Україні [221, с. 15].

Президентом України все ж таки було затверджено граничну

чисельність працівників НКРЕКП, у кількості 600 штатних одиниць (тобто, у

такій самій кількості, як і в зазначеному вище акті Уряду), Указом Президента

України від 10 вересня 2014 р. № 715/2014 [388], яким було затверджено

Положення про НКРЕКП.

Особливо слід відмітити повноваження голови органу державного

регулювання у сфері енергетики щодо подання Президенту України пропозицій

стосовно призначення на посади та звільнення з посад членів комісії. Саме

голова комісії на сьогодні призначає на посади та звільняє з посад згідно із

законодавством керівників та працівників центрального апарату комісії,

керівників та працівників територіальних органів комісії. Голова комісії також

наділений повноваженнями присвоювати працівникам комісії ранги державних

службовців, застосовувати заходи заохочення та притягнення їх до
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відповідальності в порядку, встановленому законодавством. Звертаємо увагу,

що протягом певного часу, коли орган державного регулювання у сфері

енергетики перебував у системі органів виконавчої влади, керівники

структурних підрозділів центрального апарату зазначеного органу

призначалися на посади та звільнялися з посад головою комісії за погодженням

з КМУ (п. п. 5 п. 10 (в редакції Указу Президента України від 05 березня 2004 р.

№2 80/2004) Положення про Національну комісію регулювання

електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України від 14

березня 1995 р. № 213/95.

Розглядаючи проблеми кадрового забезпечення органу державного

регулювання у сфері енергетики, не можна залишити поза увагою питання

забезпечення гендерної рівності. Передусім, це стосується керівного складу

зазначеного органу – голови та членів. К. Б. Левченко, досліджуючи

адміністративно-правові проблеми гендерної політики в Україні, справедливо

звертає увагу на те, що хоча участь жінок в усіх суспільних процесах

об’єктивно зростає, все ж вони недостатньо реалізують свій науковий, освітній

та професійний потенціал внаслідок існування так званої «скляної стелі»,

гендерних стереотипів, що перешкоджають не тільки особистому розвитку

кожної жінки, але й гальмують демократичні перетворення в країні [248, с. 3].

М. Вервієр, базуючись на результатах досліджень Світового Банку щодо

позитивного впливу активної участі жінок у суспільно-політичному житті на

зниження рівня корупції, робить висновок про те, що жінок треба висувати на

вищі посади. Вона акцентує увагу на тому факті, що чим більше жінок на

вищих щаблях влади, то менше в суспільстві корупції [100]. Проте,

дослідження керівного складу органу державного регулювання у сфері

енергетики з моменту його заснування по теперішній час свідчить про те, що

суб’єктами призначення голови та членів принцип гендерної рівності не

дотримувався. Так, за всю історію функціонування органу державного

регулювання у сфері енергетики в Україні лише чотири жінки обіймали посади

членів: Л. Г. Гончарова (строк повноважень – 12 січня 1995 р. [438] – 15 грудня
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2006 р. [396] ), О. В. Гаврилюк (строк повноважень – 27 грудня 2005 р. [423] –

20 вересня 2006 р. [395]), Ю. І. Ковалів (строк повноважень – 27 серпня 2014 р.

[424] – 27 червня 2015 р. [397]), В. І. Морозова (строк повноважень – з 28

червня 2015 р. [422] по теперішній час). Жодного разу жінка не була

очільником органу державного регулювання у сфері енергетики в Україні.

Ю. І. Ковалів лише тимчасово виконувала обов’язки голови (з 4 по 30 груд.

2014 р.).

Аналіз зарубіжного досвіду з цього приводу (станом на 09.09.2015 р.)

дозволяє зробити висновок, що, на жаль, в інших країнах також існує проблема

гендерної рівності при призначенні на посади керівників та членів колегіальних

органів державного регулювання у сфері енергетики. Зокрема, у державах –

членах ЄС жінки є керівниками органів державного регулювання у сфері

енергетики лише у Бельгії (Marie-Pierre Fauconnier), Чехії (Alena Vitásková),

Литві (Inga Žilienė), Швеції (Anne Vadasz Nilsson). Як правило, більшість посад

членів зазначених органів в державах – членах ЄС обіймають чоловіки.

Зокрема, посади президента та віце-президента органу державного регулювання

у сфері енергетики Німеччини належать чоловікам, у Болгарії – дві жінки з

дев’яти членів органу державного регулювання у сфері енергетики, у Хорватії –

дві жінки з п’яти членів, у Данії – дві жінки з семи членів, в Італії – одна жінка

з чотирьох членів, у Великобританії – одна жінка серед членів Органів ринків

газу та електроенергії, у Латвії – одна жінка з п’яти членів. Слід звернути увагу,

що лише у Франції існує рівна кількість чоловіків та жінок у складі органу

державного регулювання у сфері енергетики. Серед держав – договірних сторін

ЕнС жінка обіймає посаду керівника органу державного регулювання у сфері

енергетики у Боснії та Герцеговині (Đulizara Hadžimustafić), в Албанії серед

п’яти членів Ради комісіонерів лише одна жінка, у Македонії – дві з п’яти

членів, у Сербії – одна з п’яти членів, у Косово – одна з трьох членів.

Про розуміння в Європі означеної вище проблеми гендерної рівності та

пошуки шляхів її вирішення свідчить ініціатива Міжнародної конфедерації

енергетичних регуляторів (ICER) «Жінки в енергетиці» («Women in Energy»)



257

[674], яка спрямована на збільшення присутності жінок у сфері енергетичного

регулювання.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про забезпечення рівних прав та

можливостей жінок і чоловіків» призначення на державну службу та службу в

органи місцевого самоврядування здійснюється з дотриманням представництва

кандидатур кожної статі.

Таким чином, суб’єкт призначення на посади голови та членів органу

державного регулювання у сфері енергетики повинен дотримуватися принципу

гендерної рівності.

Строк повноважень голови та члена комісії становить шість років.

Звертаємо увагу, що в законопроекті визначено, що одна і та сама особа не

може бути головою комісії, членом комісії більше двох термінів. Нагадаємо, що

в Законі України «Про природні монополії» передбачено, що одна й та сама

особа не може бути головою та/або членом комісії більше двох термінів підряд.

Акцентуємо увагу, що Електроенергетичною та Газовою Директивами ЄП та

Ради ЄС закріплено саме неможливість зайняття зазначених посад протягом

більше двох строків, тобто, не обов’язково підряд. У зв’язку з цим положення

законопроекту в цій частині є прогресивним з огляду на необхідність адаптації

законодавства України до законодавства ЄС. Однак з метою уникнення

множинного трактування положення щодо строків повноважень голови та

членів комісії, рекомендується наступне формулювання: «Одна і та сама особа

не може входити до складу комісії більше двох строків».

Як зазначалося вище, важливе значення для забезпечення незалежності

голови та членів органу державного регулювання у сфері енергетики має

визначення в законі вичерпного переліку підстав дострокового припинення їх

повноважень.

Так, згідно з чинним законодавством суб’єктом призначення на посади

та звільнення з посад зазначених посадових осіб є одноособово Президент

України. Підстави для дострокового звільнення визначені у ч. 4 ст. 11 Закону

України «Про природні монополії». Згідно з цією нормою голова, член комісії
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може бути звільнений з посади у разі подання заяви про відставку,

неможливості виконання обов’язків за станом здоров’я, припинення

громадянства України, грубого порушення службових обов’язків, набрання

законної сили обвинувальним вироком суду у скоєнні злочину, наявності інших

підстав, передбачених законами. Таким чином, перелік підстав для

дострокового припинення повноважень голови та членів органу державного

регулювання не є вичерпним, що не відповідає загальним вимогам щодо

незалежності таких органів, представлених у спеціальній науковій літературі, а

також вимогам законодавства ЄС, принаймні, в частині органу державного

регулювання у сфері енергетики. Необхідно зазначити, що відповідно до

роз’яснень Енергетичної Комісії члени ради можуть бути достроково звільнені

з посади протягом строку їх повноважень лише якщо вони більше не

відповідають умовам, визначеним Електроенергетичною та Газовою

Директивами щодо їх незалежності або вони визнані винними у неналежній

поведінці відповідно до національного законодавства. Хоча

Електроенергетична та Газова Директиви залишають місце для правил,

ухвалених на національному або регіональному рівнях, якими визначається

неналежна поведінка, необхідно підкреслити, що можливість дострокового

звільнення члена ради може мати місце лише в особливих випадках, таких як

шахрайство, хабарництво або порушення незалежності чи неупередженості

національного органу державного регулювання. Держави – члени повинні

забезпечити належні права захисту для зазначених осіб. Отже, положення

законодавства України щодо причин дострокового припинення повноважень

голови та членів регуляторних комісій потребують удосконалення.

Окреслену вище проблему можна чітко прослідкувати на прикладі

органу державного регулювання у сфері енергетики. Так, Указами Президента

України, оприлюдненими на сайті Президента України 27 серпня 2014 р., було

ліквідовано Національну комісію, що здійснює державне регулювання в сфері

енергетики, та Національну комісію, що здійснює державне регулювання в

сфері комунальних послуг, утворено НКРЕКП. У зв’язку з цим було достроково
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звільнено голів та членів органів державного регулювання у сферах енергетики

та комунальних послуг та призначено голову та членів новоутвореного

державного колегіального органу.

Інформація щодо складу НКРЕ (на момент ліквідації у 2014 р.)

Прізвище, ім’я, посада Підстава призначення Підстава звільнення

С. Тітенко, голова НКРЕ Указ Президента

України від 23 листопада

2011 р. № 1060/2011

Указ Президента

України від 24 вересня

2014 р. № 740/2014

Ю. Власенко, член НКРЕ Указ Президента

України від 26 грудня

2011 р. № 1198/2011

Указ Президента

України від 13 жовтня

2014 р. №787/2014

В. Меркушов, член

НКРЕ

Указ Президента

України від 3 січня 2012

р. № 3/2012.

Указ Президента

України від 13 жовтня

2014 р. № 788/2014

О. Рогозін, член НКРЕ Указ Президента

України від 16 грудня

2011 р. №1147/2011

Указ Президента

України від 13 жовтня

2014 р. №789/2014

Д. Усатюк, член НКРЕ Указ Президента

України від 16 грудня

2011 р. № 1149/2011

Указ Президента

України від 13 жовтня

2014 р. № 790/2014

К. Теличко, член НКРЕ Указ Президента

України від 28 грудня

2011 р. №1205/2011

Указ Президента

України від 13 жовтня

2014 р. №791/2014

Ю. Андрійчук, член

НКРЕ

Указ Президента

України від 16 грудня

2011 р. № 1148/2011

Указ Президента

України від 13 жовтня

2014 року № 797/2014

Головою новоутвореного органу державного регулювання у сфері

енергетики Указом Президента України від 27 серпня 2014 р. № 694/2014 «Про

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики

та комунальних послуг» було призначено В. Демчишина, якому зазначеним
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Указом було доручено подати пропозиції щодо призначення на посади членів

НКРЕКП. Зауважимо, що члени НКРЕКП були призначені цього ж дня Указом

Президента України від 27 серпня 2014 р. № 695/2014. Ними стали А. Герус,

В. Євдокімов, Ю. Ковалів, Р. Машляківський, В. Тарасюк, А. Ткаченко. Таким

чином, ліквідація НКРЕ та утворення НКРЕКП мало наслідком дострокове

припинення повноваження і голови, і всіх членів НКРЕ [53, с. 164–165].

Необхідно звернути увагу, що деякий час орган державного

регулювання у сфері енергетики не мав голови. Призначений Президентом

України Голова НКРЕКП В. Демчишин був призначений Міністром енергетики

та вугільної промисловості України (Постанова ВРУ «Про формування складу

Кабінету Міністрів України» від 2 грудня 2014 р. № 9-VIII. У зв’язку з цим

Указом Президента України від 3 грудня 2014 р. № 912/2014 р. В. Демчишин

був звільнений з посади Голови НКРЕКП, однак нового голову так і не було

призначено. Президент України Указом від 4 грудня 2014 р. № 920/2014 р.

тимчасово поклав виконання обов’язків Голови НКРЕКП на Ю. Ковалів – члена

НКРЕКП. Однак, вже 30 грудня 2014 р. Указом № 969/2014 Президент України

звільнив Ю. Ковалів від тимчасового виконання обов’язків Голови НКРЕКП та

призначив Д. Вовка тимчасово виконуючим обов’язки Голови НКРЕКП.

Звертаємо увагу, що Д. Вовк не був членом НКРЕКП, а така посада, як

тимчасово виконуючий обов’язки голови комісії чинним законодавством не

передбачена. Лише 29 червня 2015 р. Указом Президента України № 386/2015

було призначено Д. Вовка головою НКРЕКП.

На наш погляд, такі рішення Президента України не узгоджуються з

нормами Закону України «Про природні монополії» (ст. 11), згідно з якими

термін повноважень голови та члена комісії становить шість років, а підставою

для звільнення голови, члена Комісії не може бути набуття повноважень

новообраним Президентом України. Крім того, зазначені рішення порушують

основоположний принцип незалежності органу державного регулювання у

сфері енергетики, визначений актами законодавства ЄС, які Україна

зобов’язана імплементувати як повноправний член ЕнС. Згаданими актами
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передбачено обов’язок держав забезпечити незалежність органів державного

регулювання у сфері енергетики від інших державних органів, що, зокрема, має

гарантуватися фіксованим терміном призначення керівного складу зазначених

органів та визначення вичерпних підстав для дострокового припинення ними

своїх повноважень, до яких віднесено невідповідність встановленим вимогам та

порушення чинного законодавства.

У цьому контексті необхідно зазначити, що висновок щодо ліквідації

НКРЕ та утворення НКРЕКП, розміщений на офіційному веб-сайті ЕнС, є

досить негативним у частині незалежності органу державного регулювання у

сфері енергетики в Україні. У ньому підкреслюється, що повторена наразі вже

вдруге процедура призвела до дострокового припинення (більшості)

комісіонерів. Це викликає серйозне занепокоєння щодо політичного втручання

в управління регулятора та відкрито порушує вимоги Третього енергетичного

пакета, які обмежують дострокове припинення повноважень керівництвом

регулятора лише недотриманням членами ради правил щодо незалежності.

Члени ради НКРЕ не вчиняли ніяких несумісних дій. Натомість, ліквідація та

повторне утворення державних органів є поширеним підходом в Україні,

єдиною метою якого є зміна керівництва. Такі методи є прямим порушенням

‘acquis’ Європейського Співтовариства та мають бути припинені [767].

Як справедливо зазначено на сайті ЕнС, така практика, на жаль, дійсно є

поширеною в Україні, зокрема, і щодо органу державного регулювання у сфері

енергетики. Так, Указом Президента України від 23 листопада 2011 р. було

ліквідовано Національну комісію регулювання електроенергетики України.

Зокрема, в цьому Указі передбачалася необхідність попередження про наступне

звільнення Голови та інших членів Національної комісії, працівників

центрального апарату та територіальних підрозділів Національної комісії,

забезпечення при їх звільненні безумовного виконання вимог законодавства

України про державну службу, про працю.
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Інформація щодо складу НКРЕ (на момент ліквідації у 2011 р.)

Прізвище, ім’я, посада Підстава призначення Підстава звільнення

С. Тітенко, голова НКРЕ Розпорядження КМУ від

17 березня 2010 р. №

430-р

Указ Президента

України 23 листопада

2011 р. № 1058/2011

К. Теличко, член НКРЕ Постанова КМУ від 15

грудня 2006 р. № 1749

Указ Президента

України від 16 грудня

2011 р. № 1144/2011

В. Меркушов, член

НКРЕ

Постанова КМУ від 5

липня 2006 р. № 939

Указ Президента

України від 16 грудня

2011 р. № 1145/2011

Ю. Андрійчук, член

НКРЕ

Постанова КМУ від 14

лютого 2007 р. № 243

Указ Президента

України від 16 грудня

2011 р. № 1146/2011

Того ж дня, коли було ліквідовано Національну комісію регулювання

електроенергетики України, Указом Президента України від 23 листопада 2011

р. № 1059/2011 утворено Національну комісію, що здійснює державне

регулювання у сфері енергетики, а також Указом Президента України від 23

листопада 2011 р. № 1060/2011 призначено С. Тітенка Головою новоутвореного

органу державного регулювання у сфері енергетики. Членами нової НКРЕ

призначено О. Рогозіна (згідно з Указом Президента України від 16 грудня 2011

р. № 1147/2011), Ю. Андрійчука (Указ Президента України від 16 грудня 2011

р. № 1148/2011), Д. Усатюка (Указ Президента України від 16 грудня 2011 р. №

1149/2011), Ю. Власенка (Указ Президента України від 26 грудня 2011 р. №

1198/2011), К. Теличка (Указ Президента України від 28 грудня 2011 р. №

1205/2011) [53, с. 166–167].

Підсумовуючи вищезазначене, вважаємо, що у законах України, що

закріплюють правовий статус органу державного регулювання у сфері

енергетики в Україні (у Законі України «Про природні монополії», а у

подальшому – у Законі України «Про національні регуляторні комісії»,
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необхідно передбачити, що у разі реорганізації та ліквідації зазначеного органу

його голова та члени, строк повноважень яких не закінчився на момент

передачі регуляторних повноважень у відповідній сфері економіки (в даному

випадку – у сфері енергетики) до іншого органу державного регулювання,

підлягають призначенню на посади членів відповідного органу, утвореного в

результаті реорганізації або ліквідації, на термін, що є не меншим, ніж строк,

який залишився до завершення строку, на який їх було призначено на посаду у

попередньому органі державного регулювання.

Одним із суттєвих аспектів незалежності органів державного

регулювання у певних сферах економіки в цілому та у сфері енергетики

зокрема є фінансова незалежність. Під фінансовою незалежністю органу

державного регулювання у сфері енергетики фахівці розуміють наявність

відокремлених фінансових ресурсів, достатніх для виконання покладених на

нього завдань та функцій, та автономних повноважень щодо розпорядження

ними.

Звертаємо увагу, що і чинним (зокрема, ст. 16 Закону України «Про

природні монополії», ч. 5 ст. 14 Закону України «Про ліцензування видів

господарської діяльності»), і перспективним (зокрема, ст. 9 проекту Закону

України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у

сферах енергетики та комунальних послуг» реєстр. № 2966 від 28.05.2015 р.)

законодавством України передбачається, що джерелом фінансування діяльності

органу державного регулювання у сфері енергетики є кошти Державного

бюджету України. Це означає, що відносини, що виникають у зв’язку з

фінансуванням діяльності НКРЕКП, регулюються бюджетним законодавством,

передусім, Бюджетним кодексом України (далі – БКУ) [49].

Указом Президента України «Про Національну комісію з питань

регулювання електроенергетики» від 8 грудня 1994 р. було передбачено, що на

період формування НКРЕ фінансування її діяльності здійснюється

Міністерством енергетики і електрифікації України (п. 6). З 2000 р. видатки на
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фінансування НКРЕ відображаються окремим рядком у Державному бюджеті

України.

Проведений аналіз (див. Додаток Г до дисертації) свідчить про те, що в

цілому спостерігається зростання обсягів видатків Державного бюджету

України на фінансування органу державного регулювання у сфері енергетики в

Україні. Однак, як справедливо зазначають фахівці, зазначене фінансування є

недостатнім, особливо в частині оплати праці працівників, що створює ризики у

контексті забезпечення незалежності Комісії (її керівництва та працівників),

передусім, від регульованих сфер. У зв’язку з цим в професійних колах вже

тривалий час обговорюється необхідність пошуку шляхів для покращання

фінансування органу державного регулювання у сфері енергетики в Україні.

Зокрема, висловлюються пропозиції щодо використання досвіду окремих

зарубіжних країн та фінансування діяльності комісії за рахунок таких джерел,

як збори /внески на регулювання, плата за видачу ліцензій тощо. Так, у проекті

Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» реєстр. № 2966 від

28.05.2015 р. пропонується передбачити фінансування Комісії за рахунок

надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України внесків на

регулювання.

Визнаючи необхідність удосконалення механізму фінансування органу

державного регулювання у сфері енергетики, вважаємо за необхідне звернути

увагу на наступне.

Як було проаналізовано у попередніх розділах цього дослідження,

держави по-різному вирішують питання забезпечення фінансової незалежності

органів державного регулювання у сфері енергетики. Це можуть бути і

захищені видатки в межах державного бюджету, і спеціальні фонди таких

органів. Щодо джерел наповнення фондів органів державного регулювання,

дійсно, поширеними є плата за ліцензії та внески на регулювання. Однак вибір

того чи іншого механізму забезпечення фінансової незалежності залежить від
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багатьох чинників, зокрема, від податкової та бюджетної систем відповідної

держави.

Слід зазначити, що в Україні фінансування всіх органів державної влади

здійснюється за рахунок бюджетних коштів. Так, відповідно до Закону України

«Про джерела фінансування органів державної влади» від 30 червня 1999 р. №

783-XIV [374] органи державної влади здійснюють свою діяльність виключно

за рахунок бюджетного фінансування в межах, передбачених Законом України

про Державний бюджет України на відповідний рік. Фінансування утворення,

реорганізації та ліквідації органів державної влади здійснюється в межах

коштів, передбачених на утримання органів державної влади Законом України

про Державний бюджет України на відповідний рік або (у разі недостатності

такого фінансування) після внесення відповідних змін до такого Закону. Кошти

на фінансування органу державної влади передбачаються у Державному

бюджеті України окремим рядком (ст. 2 Закону). Крім того, у ст. 3 цього Закону

встановлені обмеження щодо фінансування органів державної влади, згідно з

якими органам державної влади забороняється створювати позабюджетні

фонди, мати позабюджетні спеціальні рахунки та використовувати кошти,

одержані за здійснення функцій держави, що передбачають видачу дозволів

(ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрацій та інших дій на

платній основі, в будь-який інший спосіб, крім зарахування таких коштів до

Державного бюджету України.

Аналогічні обмеження містяться також у БКУ. Відповідно до ч. 9 ст. 13

БКУ створення позабюджетних фондів органами державної влади, органами

влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та

іншими бюджетними установами не допускається.

Однак, у контексті зазначених обмежень щодо утворення

позабюджетних фондів органами державної влади вважаємо за доцільне

нагадати про проблему розмежування термінів «орган державної влади» та

«державний орган», на яку неодноразово звертається увага в цьому

дослідженні. Як було проаналізовано у попередніх розділах цієї роботи, орган
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державного регулювання у сфері енергетики, як і інші національні комісії, що

здійснюють державне регулювання у певних сферах економіки, не відносяться

до жодної з гілок влади. Як відомо, в Україні, на підставі ст. 6 Конституції

України застосовується звужене розуміння концепції розподілу влади. У

зв’язку з цим сьогодні і в науці, і в законодавстві поряд з терміном «орган

державної влади» використовується також термін «державний орган», до яких

відносять органи, на які покладається виконання певних функцій держави, але

які неможливо віднести до якоїсь конкретної гілки влади. Відповідно, орган

державного регулювання у сфері енергетики, як і інші національні комісії, що

здійснюють державне регулювання у певних сферах економіки, належать до

державних органів.

Зауважимо, що в зазначеному вище Законі України «Про джерела

фінансування органів державної влади» вживається лише термін «орган

державної влади». У БКУ використовуються обидва терміни – і «орган

державної влади», і «державний орган», при цьому, визначення/розмежування

зазначених термінів відсутні. Зокрема, термін «державний орган»

використовується у ч. 10 ст. 50, ч. 4 ст. 32, п. 41 ч. 2 ст. 29 БКУ, а також у п. 27

Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» БКУ, у якому йдеться про

утворення нових державних органів, діяльність яких спрямовується і

координується безпосередньо КМУ. Однак, у ч. 9 ст. 13 БКУ, якою, як

зазначено вище, передбачено обмеження щодо утворення позабюджетних

фондів коштів, йдеться про органи державної влади, органи влади Автономної

Республіки Крим, органи місцевого самоврядування та інші бюджетні

установи. Враховуючи, що національні комісії, які здійснюють державне

регулювання у певних сферах економіки, не є органами державної влади, а є

державними органами, єдина категорія в даному положенні, до якої їх можна

було б віднести – це бюджетні установи. Однак, згідно з п. 12 ч. 1 ст. 2 БКУ до

бюджетних установ віднесено органи державної влади, органи місцевого

самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку,

що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи
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місцевого бюджету. З приводу самого терміна «бюджет», то, виходячи із

визначення, закріпленого у п. 1 ч. 1 ст. 2 БКУ, окреслену категорію

законодавець визначив лише для органів державної влади, органів влади

Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

Зважаючи на наведені аргументи, формально можна зробити висновок,

що зазначені обмеження щодо утворення позабюджетних фондів не можуть

застосовуватись до державних колегіальних органів в цілому та органу

державного регулювання у сфері енергетики зокрема. А отже, виходячи із

положень законодавчих актів, потенційно є можливість для вирішення питання

про утворення власного бюджету органу державного регулювання у сфері

енергетики, відокремленого від державного бюджету.

Однак, звертаємо увагу на ст. 95 Конституції України, якою закріплено,

що виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які

видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування

цих видатків.

З приводу запровадження внесків/зборів на регулювання як джерела

фінансування діяльності органу державного регулювання у сфері енергетики

необхідно зауважити, що відповідно до ст. 1 Податкового кодексу України

[296] (далі – ПКУ) ним визначається вичерпний перелік податків та зборів, що

справляються в Україні, порядок їх адміністрування, платники податків та

зборів, їх права та обов’язки. Відповідно, з нашої точки зору, запровадження

такого виду обов’язкових платежів потребує внесення змін до ПКУ. Поряд з

цим запровадженню нового виду обов’язкових платежів має передувати

ґрунтовне дослідження потенційних переваг та недоліків. Зауважимо, що

податки та збори, що справляються з суб’єктів господарювання у сфері

енергетики, є важливим інструментом регулювання їх діяльності, що було

продемонстровано автором цього дослідження у низці публікацій [52, с. 36–41;

62, с. 87–93; 63, с. 63–66]. У контексті перспектив запровадження нового виду

обов’язкових платежів для суб’єктів господарювання у сфері енергетики, на

наш погляд, необхідно проаналізувати досвід справляння в Україні
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обов’язкових цільових платежів у сфері енергетики, а саме зборів у вигляді

цільової надбавки до діючого тарифу на електричну, теплову енергію та

природний газ [78, с. 61–63; 321, с. 91–99; 546], метою справляння яких було

стимулювання суб’єктів господарювання до зниження обсягів

енерговикористання, а також акумулювання коштів для фінансування

пріоритетних напрямів в енергетиці України.

Враховуючи викладене вище, вважаємо, що фінансування діяльності

органу державного регулювання у сфері енергетики має здійснюватися за

рахунок коштів Державного бюджету України. Однак з метою забезпечення

фінансової незалежності органу державного регулювання у сфері енергетики

необхідно внести зміни до бюджетного законодавства (передусім, до БКУ)

щодо особливостей формування та використання бюджетів державними

органами, які не належать до органів державної влади (зокрема, національних

комісій, що здійснюють державне регулювання у певних сферах економіки).

Крім того, вважаємо, що запровадженню такого нового виду обов’язкових

платежів як збори/внески на регулювання має передувати ґрунтовне спеціальне

дослідження правової природи зазначених платежів, досвіду їх адміністрування

у зарубіжних країнах, а також практики справляння обов’язкових платежів з

суб’єктів господарювання у сфері енергетики в Україні.
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3.3. Способи забезпечення законності діяльності органу державного

регулювання у сфері енергетики в Україні

Як зазначалося вище, незалежність органу державного регулювання у

сфері енергетики є однією з умов належного державного регулювання. Однак

при цьому держава має забезпечити законність діяльності зазначеного органу.

Безумовно, способи забезпечення законності діяльності органів державного

регулювання у певних сферах економіки та у сфері енергетики зокрема

залежать від особливостей механізму держави. Як було з’ясовано вище, до

найбільш поширених способів забезпечення законності можна віднести

парламентський контроль, оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності

незалежного органу державного регулювання, а також громадський контроль.

У науці адміністративного права традиційно виділяють такі стани

(режими) управлінських відносин в системі державних органів, як

підвідомчість, підпорядкованість, підконтрольність, підзвітність і

відповідальність. Зауважимо, що у контексті забезпечення законності у

діяльності незалежних органів державного регулювання у певних сферах

економіки та у сфері енергетики зокрема найбільша увага приділяється

управлінському стану підзвітності.

На сьогодні управлінські стани національних комісій, що здійснюють

державне регулювання в окремих сферах економіки, прописані у законах

України та підзаконних нормативно-правових актах, згідно з якими такі органи

підпорядковані Президенту України та підзвітні ВРУ. Однак, це суперечить

Конституції України. Відповідно до статей 85 та 106 Конституції України

повноваження ВРУ та Президента України встановлюються виключно

Конституцією України. КСУ у своїх рішеннях неодноразово звертав увагу на

те, що повноваження Президента України вичерпно встановлені Конституцією

України та не можуть визначатися законами України. Як зазначалося вище, у

Конституції України відсутні положення щодо державних колегіальних органів
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чи національних комісій, що здійснюють державне регулювання в окремих

сферах економіки.

Крім того, зазначеними вище законами України щодо статусу

національних комісій, що здійснюють державне регулювання в сферах

природних монополій, зв’язку та інформатизації, ринків фінансових послуг та

цінних паперів і фондового ринку, не конкретизовано, яким чином

реалізуються зазначені управлінські стани національних комісій. Зокрема,

підпорядкованість у науці адміністративного права визначається як

найжорсткіший стан управлінських відносин, що полягає у досить високому

ступені залежності підпорядкованого органу. При цьому, розрізняють

організаційну (залежність підпорядкованого органу з усіх або з переважної

більшості питань діяльності від органу, якому він підпорядковується) та

функціональну підпорядкованість (залежність підпорядкованого органу в

межах певної функції або функцій). Згідно із законами України, які

закріплюють статус національних комісій, що здійснюють державне

регулювання у визначених сферах економіки, Президент України наділений

повноваженнями щодо утворення та ліквідації зазначених органів, призначення

на посади та звільнення з посад голови та членів відповідних регуляторних

комісій, затвердження положень про зазначені органи, затвердження граничної

чисельності працівників комісії. Як йшлося вище, підпорядкованість

традиційно вважається управлінським станом з найвищим ступенем залежності

підпорядкованого суб’єкта від суб’єкта, якому він підпорядковується. Однак,

такий управлінський режим не узгоджується з самою правовою природою

незалежного органу державного регулювання. Закріплення за Президентом

України одноособових повноважень щодо утворення та ліквідації органів

державного регулювання, призначення на посади та звільнення з посад голів та

членів зазначених органів, а також унормування їх діяльності шляхом

затвердження відповідних положень ставить під загрозу забезпечення

незалежності національних комісій у процесі здійснення ними функцій з

регулювання відповідних сфер економіки. Як зазначалося вище, вважаємо, що
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повноваження щодо призначення на посади та звільнення з посад голів та

членів незалежних органів державного регулювання, включаючи орган

державного регулювання у сфері енергетики, мають бути закріплені за

Президентом України і Верховною Радою України. Відповідно, Президент

України буде впливати на забезпечення законності діяльності зазначених

органів шляхом реалізації повноважень щодо призначення на посади та

звільнення з посад їх вищих посадових осіб.

У проаналізованих вище законах України, які закріплюють правовий

статус національних комісій, що здійснюють державне регулювання в окремих

сферах економіки, не деталізовано управлінський стан підзвітності органів

державного регулювання. Зокрема, не визначено періодичність та строки

подання звітів, а також повноваження ВРУ щодо розгляду та прийняття рішень

за результатами розгляду таких звітів. Лише у положеннях про національні

комісії, що здійснюють державне регулювання у визначених сферах,

затверджених указами Президента України, знаходимо певні норми з приводу

звітування органів державного регулювання. Так, згідно із Положенням про

НКРЕКП, затвердженим Указом Президента України від 10 вересня 2014 р. №

715/2014, національна комісія подає Президентові України, ВРУ щорічний звіт

про результати своєї діяльності та оприлюднює його на своєму веб-сайті. При

цьому, відповідно до Регламенту НКРЕКП, затвердженого Наказом НКРЕКП

від 17 вересня 2014 р. № 3 [446], звіт про результати своєї діяльності НКРЕКП

оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті. Про надання звіту ВРУ та

Президенту України у Регламенті взагалі не йдеться.

Зауважимо, що орган державного регулювання у сфері енергетики

періодично оприлюднює звіти про свою діяльність на офіційному веб-сайті

(див., зокрема, Звіт НКРКП, за 2013 рік, схвалений на відкритому засіданні

Комісії 28 березня 2014 р. [170], Звіт про діяльність Національної комісії

регулювання електроенергетики України у 2011 році, затверджений Наказом

Національної комісії регулювання електроенергетики від 30 березн. 2012 р. №

10 [172], Звіт про діяльність Національної комісії регулювання
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електроенергетики України у 2010 р., затверджений Постановою Національної

комісії регулювання електроенергетики України від 21 квітн. 2011 р. № 684

[173], Звіт про діяльність Національної комісії регулювання електроенергетики

України у 2009 р., затверджений Постановою Національної комісії регулювання

електроенергетики України від 15 квітн. 2010 р. № 391 [174], Звіт про

діяльність НКРЕ у 2008 р., затверджений Постановою Національної комісії

регулювання електроенергетики України від 26 березн. 2009 р. № 346 [175],

Звіт про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у 2014 р.,

затверджений Постановою НКРЕКП від 31 березня 2015 р. № 971 [176]). Проте,

інформація про розгляд зазначених звітів ВРУ чи Президентом України

відсутня.

Як зазначалося вище, значна роль у здійсненні парламентського

контролю за діяльністю незалежних органів державного регулювання в цілому

та органу державного регулювання у сфері енергетики зокрема у державах –

членах ЄС належить відповідним профільним комітетам парламентів. В Україні

правову основу організації та діяльності парламентських комітетів становлять,

передусім, Конституція України, Закон України «Про комітети Верховної Ради

України» [402], Закон України «Про статус народного депутата України» [430]

та Регламент Верховної Ради України [449]. На наш погляд, норми Закону

України «Про комітети Верховної Ради України» в цілому дозволяють

організувати ефективний контроль за діяльністю національних комісій, що

здійснюють державне регулювання у певних сферах економіки, в цілому та

органу державного регулювання у сфері енергетики зокрема. Зокрема,

зазначеним Законом передбачено, що інші державні органи зобов’язані сприяти

комітетам ВРУ у здійсненні покладених на них повноважень, реагувати до

закону на їх звернення та рекомендації (ст. 4 Закону). Згідно із ст. 11 Закону до

функцій комітетів ВРУ віднесено законопроектну, організаційну та контрольну.

Відповідно до ст. 12 Закону законопроектна функція комітетів полягає в

розробці проектів законів, інших актів ВРУ; попередньому розгляді та
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підготовці висновків і пропозицій щодо законопроектів, внесених суб'єктами

законодавчої ініціативи на розгляд ВРУ; доопрацюванні за дорученням ВРУ

окремих законопроектів за наслідками розгляду їх у першому та наступних

читаннях (за винятком прийнятих ВРУ актів у цілому); попередньому розгляді

та підготовці висновків і пропозицій щодо проектів загальнодержавних програм

економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного

розвитку, охорони довкілля, а також наданні згоди на обов'язковість чи

денонсацію міжнародних договорів України; узагальненні зауважень і

пропозицій, що надійшли до законопроектів; внесенні пропозицій щодо

перспективного планування законопроектної роботи. Зокрема, в межах цієї

функції комітети ВРУ, передусім, Комітет ВРУ з питань паливно-

енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, співпрацюють з

органом державного регулювання у сфері енергетики при розгляді проектів

законів, що належать до його компетенції; орган державного регулювання

надає пропозиції до таких законопроектів, його представники беруть участь у їх

обговоренні, про що, зокрема, йдеться у Звіті про результати діяльності

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики

та комунальних послуг, у 2014 р., затвердженому Постановою НКРЕКП від 31

березня 2015 р. № 971 [176].

Керуючись повноваженнями, закріпленими у ст. 14 вказаного Закону,

відповідні комітети ВРУ, до відання яких відносяться питання, які належать до

компетенції національних комісій, що здійснюють державне регулювання у

певних сферах економіки, можуть, зокрема, аналізувати практику застосування

законодавства про державне регулювання у певних сферах економіки, готувати

та подавати на розгляд ВРУ висновки та рекомендації із зазначених питань, за

дорученням ВРУ організовувати та здійснювати підготовку парламентських

слухань з питань удосконалення державного регулювання у відповідних сферах

економіки, організовувати та готувати слухання у комітетах тощо. Крім того,

якщо до повноважень ВРУ буде віднесено, як пропонує автор цього

дослідження, призначення на посади та звільнення з посад голови та половини
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складу національних комісій, що здійснюють державне регулювання у певних

сферах економіки, відповідні комітети будуть здійснювати підготовку та

попередній розгляд питання про призначення на посади або звільнення з посад

зазначених посадових осіб. З цією метою необхідно доповнити статтю 18

вказаного Закону «Участь комітетів у призначенні, звільненні, затвердженні та

наданні згоди на призначення посадових осіб Верховною Радою України»

повноваженнями щодо участі комітетів у призначенні та звільненні голови та

половини членів національних комісій, що здійснюють державне регулювання

у певних сферах економіки (зокрема, органу державного регулювання у сфері

енергетики), а саме передбачити, що підготовка і попередній розгляд питання

про призначення ВРУ на посаду та звільнення з посади голови та половини

членів національних комісій, що здійснюють державне регулювання у певних

сферах економіки/національних регуляторних комісій здійснюється в комітетах

відповідно до предметів їх відання у порядку, встановленому законом та

Регламентом Верховної Ради України.

Зауважимо, що перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів

ВРУ восьмого скликання затверджено Постановою ВРУ від 4 грудня 2014 р. №

22–VIII [418]. Враховуючи, що регульованими сферами, віднесеними до

повноважень НКРЕКП, є сфера енергетики та комунальних послуг, відповідно,

основними профільними комітетами, які мають здійснювати контрольну

функцію щодо її діяльності, є Комітет з питань паливно-енергетичного

комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, до предмету відання якого

віднесено, зокрема, функціонування ринків енергії та енергоносії,

транспортування енергії та енергоносіїв, енергозбереження, нетрадиційні та

поновлювані джерела енергії, а також Комітет з питань будівництва,

містобудування і житлово-комунального господарства, до предмету відання

якого, зокрема, віднесено житлово-комунальне господарство.

Також з метою належного нормативного закріплення підзвітності

національних комісій, що здійснюють державне регулювання у певних сферах

економіки, необхідно доповнити Регламент Верховної Ради України
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положеннями щодо процедури розгляду звітів зазначених державних органів та

рішень, які можуть бути прийняті за результатами їх розгляду.

Ще одним напрямом парламентського контролю є державний зовнішній

фінансовий контроль (аудит), який від імені ВРУ здійснюється Рахунковою

палатою.

В Україні контрольні повноваження Рахункової палати визначені,

передусім, Конституцією України, БКУ та Законом України «Про Рахункову

палату» [427]. Зауважимо, що БКУ передбачено застосування програмно-

цільового методу, передусім, на рівні державного бюджету, до основних ознак

якого відноситься застосування оцінки ефективності використання бюджетних

коштів на всіх стадіях бюджетного процесу. Згідно із ст. 26 БКУ контроль за

дотриманням бюджетного законодавства спрямований на забезпечення

ефективного та результативного управління бюджетними коштами та

здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу його учасниками, а також

забезпечує, зокрема, оцінку управління бюджетними коштами (включаючи

проведення державного фінансового аудиту). Відповідно до ст. 110 зазначеного

Кодексу до повноважень Рахункової палати належить здійснення контролю,

зокрема, за ефективністю управління коштами державного бюджету.

Зауважимо, що Рахунковою палатою періодично здійснюються заходи

державного фінансового контролю, зокрема, аудиту ефективності, щодо органу

державного регулювання у сфері енергетики, за підсумками яких звертається

увага на недоліки у його роботі. Зокрема, за результатами ефективності

використання коштів Державного бюджету України Національною комісією

регулювання електроенергетики України (далі – НКРЕ) встановлено, що в

Україні не створено ефективної системи державного регулювання природних

монополій у сфері електроенергетики та нафтогазового комплексу. НКРЕ як

регулюючий та контролюючий орган у зазначених сферах не забезпечила

належного виконання покладених на неї функцій, зокрема, в частині

проведення цінової і тарифної політики в електроенергетиці; контролю за

додержанням суб’єктами природних монополій умов здійснення ліцензійної
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діяльності; контролю за виконанням суб’єктами природних монополій

інвестиційних програм, які передбачають збільшення виробництва товарної

продукції та максимальне забезпечення споживачів якісними послугами [178].

Також Рахункова палата провела аудит ефективності використання

коштів державного бюджету, передбачених на здійснення державного

регулювання діяльності у сфері електроенергетики у 2012-2014 рр. Як

зазначено в офіційному повідомленні Рахункової палати, матеріали аудиту

засвідчили, що в цей період державне регулювання електроенергетики часто

здійснювалося з відхиленнями від вимог чинного законодавства і діючих

нормативно-правових актів, а також висвітлили ряд серйозних порушень та

проблем у цій сфері [521].

З 9 серпня 2015 р. в Україні діє новий Закон України «Про Рахункову

палату» від 2 липня 2015 р. № 576-VIII [427]. Згідно із ч. 2 ст. 4 зазначеного

Закону державний фінансовий контроль (аудит) забезпечується Рахунковою

палатою шляхом здійснення фінансового аудиту, аудиту ефективності,

експертизи, аналізу та інших контрольних заходів. Повноваження Рахункової

палати щодо здійснення фінансового аудиту та аудиту ефективності визначені у

ч. 1 ст. 7 вказаного Закону. Зауважимо, що формулювання зазначеної норми є

досить загальними, окремо визначено лише певні сфери, щодо яких

здійснюються зазначені види аудиту, а також міститься положення про те, що

зазначені види аудиту здійснюються щодо інших операцій, пов’язаних із

надходженням коштів до державного бюджету та їх використанням. Відповідно

до ч. 2 ст. 7 цього Закону до об’єктів контролю Рахункової палати віднесено

державні органи, органи місцевого самоврядування, інші бюджетні установи, у

тому числі закордонні дипломатичні установи України, суб’єкти

господарювання, громадські чи інші організації, фонди загальнообов’язкового

державного соціального і пенсійного страхування, НБУ та інші фінансові

установи. Виходячи із зазначених положень, Рахункова палата наділена

повноваженнями здійснювати фінансовий аудит та аудит ефективності

НКРЕКП як державного органу. У той же час, про національні комісії, що
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здійснюють державне регулювання у певних сферах економіки, зокрема про

орган державного регулювання у сфері енергетики, у цьому Законі окремо не

згадується. На наш погляд, враховуючи висвітлений вище зарубіжний досвід,

було в доцільно чітко передбачити у вказаному Законі, що Рахункова палата

здійснює фінансовий аудит та аудит ефективності національних регуляторних

комісій/національних комісій, що здійснюють державне регулювання у певних

сферах економіки, включаючи ефективність захисту прав споживачів.

Зауважимо, що ні зазначеними вище законами України, ні підзаконними

нормативно-правовими актами чітко не передбачено особливості

взаємовідносин національних комісій, що здійснюють державне регулювання у

певних сферах економіки, з КМУ. При цьому, передбачено, що ці комісії діють,

зокрема, на підставі актів КМУ, голова відповідної національної комісії

представляє інтереси комісії в КМУ та має право брати участь у засіданнях

КМУ з правом дорадчого голосу, а Регламентом НКРЕКП передбачено навіть

можливість виконання комісією доручень КМУ. Вважаємо, що Конституцією

та законами України мають бути чітко передбачені управлінські зв’язки

національних комісій, що здійснюють державне регулювання у певних сферах

економіки, та органу державного регулювання у сфері енергетики зокрема, а

саме чітко окреслено, що КМУ та відповідне галузеве міністерство

(міністерства) відповідають за формування загальної політики держави у

відповідних регульованих сферах, і саме з цих питань здійснюється

співробітництво між ними та незалежними органами державного регулювання.

Відповідно, КМУ, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

та Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального

господарства України повинні відповідати за формування та забезпечення

реалізації загальної енергетичної політики та політики у сфері житлово-

комунального господарства та з цих питань здійснювати співробітництво з

органом державного регулювання у сфері енергетики. Однак, зазначений орган

не повинен відноситися до системи органів виконавчої влади, відповідно, КМУ
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та галузеві міністерства не повинні здійснювати спрямування та координацію

та контроль його діяльності.

Як випливає з вимог законодавства ЄС, проаналізованих у попередніх

розділах цього дослідження, ще одним напрямом співробітництва органів

державного регулювання у сфері енергетики з іншими державними органами,

сумісним з принципом незалежності, є співробітництво з органами

антимонопольно-конкурентного регулювання.

І. О. Анохіна, досліджуючи правове регулювання діяльності суб’єктів

природних монополій, обґрунтовано виокремлює в межах масиву

законодавства про природні монополії законодавства про державне

регулювання діяльності природних монополій та антимонопольно-

конкурентного законодавства [22, с. 7], а також наголошує на необхідності

чіткого розмежування повноважень національних комісій регулювання

природних монополій і органів АМКУ [22, с. 14].

Дійсно, на сьогодні у Законі України «Про природні монополії» чітко не

розмежовані повноваження органів АМКУ та національних комісій

регулювання природних монополій в цілому та органу державного

регулювання у сфері енергетики зокрема.

Так, у Законах України «Про природні монополії» та «Про

Антимонопольний комітет України» містяться лише окремі норми щодо впливу

АМКУ на сфери діяльності суб’єктів природних монополій. Зокрема,

відповідно до ст. 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України»

основним завданням АМКУ є участь у формуванні та реалізації конкурентної

політики в частині 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. Згідно із ч. 2 ст. 5 Закону

України «Про природні монополії» державний контроль за додержанням

законодавства про захист економічної конкуренції у сферах природних

монополій здійснюється АМКУ відповідно до його компетенції. Відповідно до
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ч. 2 ст. 5 зазначеного Закону України зведений перелік суб’єктів природних

монополій 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. Таким чином, зазначене положення щодо реєстрів суб’єктів

природних монополій є, по суті, єдиним положенням у вказаних законодавчих

актах, яке стосується взаємовідносин національних комісій регулювання

природних монополій та АМКУ.

Зауважимо, що спеціальними законодавчими актами, які регламентують

відносини у певних регульованих галузях, містяться певні додаткові положення

з приводу взаємовідносин національних комісій, що здійснюють державне

регулювання у певних сферах економіки, та АМКУ.

Певні положення щодо взаємодії органу державного регулювання у

сфері енергетики та АМКУ містяться у Законах України «Про засади

функціонування ринку електричної енергії України», «Про електроенергетику»,

«Про державне регулювання у сфері комунальних послуг». Зауважимо, що

Положенні про НКРЕКП, не містяться норми щодо взаємодії НКРЕКП та

АМКУ. Аналіз зазначених вище законів України дозволяє зробити висновок,

що АМКУ здійснює контроль за дотриманням у сфері енергетики

законодавства про захист економічної конкуренції, а до основних форм

взаємодії НКРЕКП та АМКУ можна віднести подання НКРЕКП до АМКУ

відомостей про факти порушення законодавства про захист економічної

конкуренції, а також погодження АМКУ певних актів НКРЕКП. При цьому

вважаємо, що відповідні форми взаємодії національних комісій регулювання

природних монополій та АМКУ мають бути чітко закріплені у базовому

законодавчому акті з питань регулювання сфер природних монополій – у Законі

України «Про природні монополії», а у подальшому – конкретизовані у законі
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про національні регуляторні комісії, який автор цього дослідження вважає за

доцільне розробити.

Вважаємо, що підзвітність незалежних органів державного регулювання,

включаючи орган державного регулювання у сфері енергетики, має

передбачати підзвітність зазначених органів перед суспільством та, відповідно,

їх обов’язок реагувати на потреби громадян.

На сьогодні важливість врахування позиції громадськості при прийнятті

рішень щодо розвитку ПЕК підкреслюється, зокрема, в Енергетичній стратегії

України на період до 2030 р., схваленій Розпорядженням КМУ від 24 липня

2013 р. № 1071-р [160], у якій зазначено, що процес підготовки рішень та їх

прийняття повинен бути максимально прозорим та включати в себе активну

участь громадських організацій, експертів та інших представників

громадянського суспільства. Вкрай важливо, щоб участь громадськості

базувалась на конструктивному та аргументованому діалозі, спрямованому на

досягнення консенсусу, який буде максимально збалансовано враховувати

інтереси всіх зацікавлених сторін та об’єктивну оцінку всіх факторів, що мають

вплив на остаточне рішення.

Зауважимо, що органом державного регулювання у сфері енергетики в

Україні вживаються певні кроки щодо налагодження взаємозв’язку з

громадськістю. Зокрема, Постановою НКРЕКП від 16.07.2015 р. № 2028

затверджено склад Громадської ради при НКРЕКП. Однак, правовий статус, а

також порядок формування та діяльності Громадської ради нормативно не

врегульовано. Відповідно до п. 14 Положення про Національну комісію, що

здійснює державне регулювання у сфері енергетики, НКРЕКП для виконання

покладених на неї завдань може утворювати консультативні та інші дорадчі

органи. Вбачається, що саме такий статус може мати Громадська рада при

НКРЕКП. Однак, згідно із зазначеним Положенням про НКРЕКП положення

про такі органи затверджуються НКРЕКП. На нашу думку, затвердження таких

положень, які б визначали, зокрема, вимоги до членів відповідного дорадчого

органу та порядок його діяльності, має передувати створенню таких органів.
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Натомість, у випадку з Громадською радою при НКРЕКП зазначений орган вже

створений та розпочав діяльність, проте, положення досі не затверджене.

Більше того, 29 вересня 2015 р. відбулося засідання Громадської ради, на

якому, зокрема, було обговорено питання про затвердження положення про

Громадську раду при НКРЕКП. Зауважимо, що наразі до складу Громадської

ради при НКРЕКП входять, зокрема, колишні члени органу державного

регулювання у сфері енергетики (Дунайло С. Л., Котко В. Г., Меркушов В. Т.),

колишні міністри (Кучеренко О. Ю., Хівріч Ю. Є. – екс-міністри з питань

житлово-комунального господарства; Плачков І. В. – екс-міністр енергетики).

Визнаючи в цілому позитивним факт створення при НКРЕКП дорадчого органу

для представництва інтересів громадянського суспільства при прийнятті

органом державного регулювання у сфері енергетики рішень, вважаємо за

доцільне утворення при НКРЕКП також науково-експертної ради, яка б

включала провідних науковців – представників технічних, економічних,

юридичних наук та наук державного управління, які займаються дослідженням

проблем державного регулювання у сфері енергетики, а також відомих

експертів – практиків у сфері енергетики. У цьому контексті позитивним є

досвід, зокрема, АМКУ, при якому діють і громадська рада, і науково-

експертна рада. Відповідно, громадська рада при КНРЕКП забезпечувала

врахування інтересів громадськості, передусім, споживачів товарів/послуг

суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність у

регульованих сферах, при прийнятті органом державного регулювання у сфері

енергетики своїх рішень, тоді як науково-експертна рада – вироблення науково-

обґрунтованих та практично здійсненних рекомендацій та пропозицій щодо

відповідних рішень НКРЕКП.

Як свідчить проаналізований вище зарубіжний досвід, до дієвих

способів забезпечення законності діяльності органів державного регулювання у

певних сферах економіки та у сфері енергетики зокрема є оскарження рішень,

дій чи бездіяльності зазначених органів у судовому порядку.
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В Україні рішення, дії та бездіяльність національних комісій, що

здійснюють державне регулювання у певних сферах економіки, можуть бути

оскаржені у судовому порядку. На сьогодні такі справи за участю зазначених

органів підвідомчі адміністративним судам. Однак, аналіз положень Кодексу

адміністративного судочинства України [189] (далі – КАСУ) свідчить про те,

що такий висновок насправді не є однозначним. По-перше, слід звернути увагу,

що безпосередньо в КАСУ не згадується такий вид державних органів, як

державні колегіальні органи або національні комісії, що здійснюють державне

регулювання у певних сферах економіки. Згідно зі ст. 1 КАСУ завданням

адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб,

прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від

порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування,

їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних

управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання

делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та

своєчасного розгляду адміністративних справ. При цьому до адміністративних

судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів

владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи

бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок

судового провадження. Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 3 КАСУ справа адміністративної

юрисдикції (далі – адміністративна справа) – переданий на вирішення

адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі

сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня

посадова чи службова особа або інший суб’єкт, який здійснює владні

управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання

делегованих повноважень. Відповідно до ст. 17 КАСУ юрисдикція

адміністративних судів поширюється на правовідносини, що виникають у

зв’язку зі здійсненням суб’єктом владних повноважень владних управлінських

функцій, а також у зв’язку з публічним формуванням суб’єкта владних

повноважень шляхом виборів або референдуму. Відповідно, «орган державної
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влади», «суб’єкт владних повноважень» та «владні управлінські функції» є

ключовими категоріями, з’ясування змісту яких є необхідним для визначення

підвідомчості справ про оскарження рішень, дій або бездіяльності національних

комісій, що здійснюють державне регулювання у певних сферах економіки. З

приводу першої категорії – «орган державної влади» – слід звернути увагу на

те, що в КАСУ відповідне визначення відсутнє. Аналіз ускладнюється ще й

тим, що у КАСУ в певних статтях, тобто, при регулюванні певних питань

адміністративного судочинства, вживається термін «інший державний орган».

Тобто в КАСУ розмежовуються органи державної влади та інші державні

органи. На наш погляд, причиною цього є проблема необґрунтовано вузького

підходу до розуміння тріади державної влади, який полягає в тому, що влада в

державі може здійснюватися лише органами законодавчої, виконавчої та

судової влади. Саме такий вузький підхід нерідко використовується при

тлумаченні ст. 6 Конституції України, згідно з якою державна влада в Україні

здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, а органи

законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у

встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Відповідно, зазначену норму тлумачать таким чином, що органи державної

влади – це виключно органи законодавчої, виконавчої та судової влади. Однак,

якщо дотримуватися такого, наголошуємо, невиправдано вузького розуміння

тріади державної влади, то потрібно зробити висновок, що у державі не може

існувати державних органів інших, ніж органи законодавчої, виконавчої та

судової влади. Оскільки державний орган – це орган, який наділений державою

функціями, завданнями та повноваженнями, тобто відповідною владою. Тобто,

державний орган і орган державної влади, на нашу думку, мають розглядатися

як тотожні поняття. Однак, виходячи з положень КАСУ, законодавець

використав саме зазначений вище вузький підхід, та, відповідно, розмежував

органи державної влади, під якими розуміються лише органи законодавчої,

виконавчої та судової влади, та інші державні органи, які не відносяться до

жодної з гілок влади.
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На відміну від першої категорії, визначення другої категорії – «суб’єкт

владних повноважень» – у КАСУ запропоноване. Так, відповідно до п. 7 ч. 1 ст.

3 КАСУ суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган

місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт при

здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в

тому числі на виконання делегованих повноважень. Однак, як ми бачимо,

законодавець при визначенні суб’єкта владних повноважень оперує терміном

«орган державної влади», тоді як термін «інший державний орган» в даному

визначенні не згадується. Натомість, є інше поняття – «інший суб’єкт». Однак

на основі логічного тлумачення окресленої норми можна зробити висновок, що

обов’язковою умовою віднесення будь-якого суб’єкта до категорії «суб’єкт

владних повноважень» є здійснення ним владних управлінських функцій. Отже,

третя категорія – «владні управлінські функції» – є ключовою в контексті

визначення суб’єкта владних повноважень, а отже і з’ясування підвідомчості

спорів щодо рішень, дій або бездіяльності національних комісій, що

здійснюють державне регулювання у певних сферах економіки. Однак якраз

визначення цього (як ми з’ясували, ключового) терміна в КАСУ відсутнє. На

певний аспект цієї проблеми звертає увагу Вищий адміністративний суд

України. Так, у Постанові Пленуму Вищого адміністративного суду України

«Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів» від 20 травня 2013 р.

№ 8 [383] зазначається, що суди повинні звертати увагу на те, що спір набуває

ознак публічно-правового за умов не лише наявності серед суб’єктів спору

публічного органу чи посадової особи, а й здійснення ним (ними) у цих

відносинах владних управлінських функцій. При цьому для цілей і завдань

адміністративного судочинства владну управлінську функцію необхідно

розуміти як діяльність усіх суб’єктів владних повноважень з виконання

покладених на них Конституцією чи законами України завдань. З цієї позиції

Пленуму Вищого адміністративного суду України можемо зробити такі

висновки. По-перше, Пленум Вищого адміністративного суду України визнав,

що визначення категорії «владна управлінська функція» є ключовим для
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з’ясування підвідомчості справ адміністративним судам. А отже, визначення

цього терміна, на нашу думку, має бути здійснене на рівні закону, тобто, у ст. 3

КАСУ. По-друге, при визначенні цієї категорії Пленум ВАСУ застосував

розширене тлумачення терміна «владна управлінська функція», що не

узгоджується з підходом до розуміння категорії «управління» у законодавстві

України, а також із розумінням категорій «управління», «функції управління» в

науці адміністративного права. Крім того, таке тлумачення Пленуму ВАСУ не

узгоджується і з задекларованим у згаданій Постанові підходом щодо

обов’язковості врахування судами, при вирішенні питання про віднесення

норми до публічного права, а спору до публічно-правового,

загальнотеоретичних та законодавчих критеріїв. Однак звертаємо увагу, що в

законодавстві України розмежовуються категорії «державне управління» та

«державне регулювання» (див., наприклад, Закони України «Про

електроенергетику», «Про телекомунікації»), у теорії адміністративного права –

управлінська діяльність та виконавчо-розпорядча діяльність. Якщо звернутися

до Закону України «Про природні монополії», яким визначено, зокрема,

правовий статус національних комісій регулювання природних монополій

(приміром у сфері енергетики та комунальних послуг), то побачимо, що серед

функцій комісій, закріплених у ст. 13 цього Закону, управлінські функції

відсутні.

Отже, визначення категорії «владні управлінські функції» потребує

удосконалення на рівні КАСУ. На нашу думку, її взагалі слід замінити

терміном «владні повноваження», який найбільш точно відображає той зміст,

який прагнув вкласти законодавець, а також ту офіційну позицію, що

міститься у зазначеній Постанові Пленуму ВАСУ. Проте наведені вище

аргументи важливі в контексті визначення підвідомчості справ

адміністративним судам в цілому. Утім наступний висновок, який можна

зробити на підставі аналізу зазначеної офіційної позиції Пленуму ВАСУ, по

суті, свідчить про те, що останній не вирішив питання щодо підвідомчості

справ про оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних колегіальних
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органів (національних комісій, що здійснюють державне регулювання в

певних сферах економіки). Як було зазначено вище, визначення категорії

«владна управлінська послуга» здійснено Пленумом ВАСУ через категорію

«суб’єкт владних повноважень». А як ми з’ясували вище, зазначена категорія

не охоплює «інші державні органи», які не є органами законодавчої,

виконавчої чи судової влади. Тобто, в КАСУ на сьогодні існує серйозна

прогалина стосовно визначення категорій «публічно-правовий спір», «суб’єкт

владних повноважень», «орган державної влади», «інший державний орган»,

«владні управлінські функції». Зазначений недолік безпосередньо стосується

спорів за участю національних комісій, що здійснюють державне регулювання

у певних сферах економіки.

Таким чином, з огляду на особливості розгляду та вирішення окремих

категорій адміністративних справ, передбачених КАСУ, вважаємо за доцільне

виділити, зокрема, такі категорії адміністративних справ за участю

національних комісій, що здійснюють державне регулювання у певних сферах

економіки:

1) адміністративні справи, предметом оскарження яких є індивідуально-

правові акти, дії чи бездіяльність зазначених органів (їх посадових

або службових осіб);

2) адміністративні справи, предметом оскарження яких є нормативно-

правові акти вказаних національних комісій;

3) адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності

національних комісій, що здійснюють державне регулювання в

певних сферах економіки, у справах про притягнення до

адміністративної відповідальності.

З приводу першої категорії справ, а саме адміністративних справ,

предметом оскарження яких є індивідуально-правові акти, дії чи бездіяльність

національних комісій, то слід звернути увагу на наступне. Зазначені справи за

предметною підсудністю підсудні окружним адміністративним судам,

виходячи з того, що однією зі сторін в них є інший державний орган (п. 1 ч. 2
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ст. 18 КАСУ). Територіальна підсудність цієї категорії справ має визначатися

на підставі ч. 2 ст. 19 КАСУ, згідно з якою адміністративні справи з приводу

оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності

суб’єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно

конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об’єднань), вирішуються за

вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у

встановленому порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї

особи-позивача, або адміністративним судом за місцезнаходженням

відповідача, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Якщо така особа не

має місця проживання (перебування, знаходження) в Україні, тоді справу

вирішує адміністративний суд за місцезнаходженням відповідача. Необхідно

зазначити, що в певних нормах КАСУ здійснено конкретизацію видів органів

державної влади. Зокрема, у деяких випадках його норми застосовуються

лише до конкретних видів органів державної влади (міністерств, інших

центральних органів виконавчої влади) або до конкретних органів державної

влади. І далеко не завжди такі норми стосуються інших державних органів

(інших суб’єктів, що здійснюють владні управлінські функції). Так, за

загальним правилом, передбаченим у ч. 1 ст. 23 КАСУ, усі адміністративні

справи в суді першої інстанції, крім випадків, встановлених цим Кодексом,

розглядаються і вирішуються суддею одноособово. Виняток з цього правила

міститься у ст. 24 КАСУ, згідно з якою адміністративні справи, предметом

оскарження в яких є рішення, дії чи бездіяльність КМУ, міністерства чи

іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України,

їхньої посадової чи службової особи, виборчої комісії (комісії з референдуму),

члена цієї комісії розглядаються і вирішуються в окружному

адміністративному суді колегією у складі трьох суддів. Як бачимо, у цьому

вичерпному переліку органів інші державні органи або суб’єкти, що

здійснюють владні управлінські функції, відсутні. Таким чином,

адміністративні справи, предметом оскарження в яких є рішення, дії чи

бездіяльність національних комісій, що здійснюють державне регулювання у
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певних сферах економіки (їх посадових чи службових осіб), виходячи з

положень КАСУ, мають розглядатися суддею одноособово. Виняток з цього

загального правила може бути зроблений на підставі ч. 2 ст. 24 КАСУ, якою

передбачена можливість розгляду та вирішення адміністративних справ в

окружному адміністративному суді колегією у складі трьох суддів з ініціативи

судді в разі їх особливої складності. На нашу думку, така відмінність між

порядком розгляду справ щодо оскаржень рішень, дій чи бездіяльності

національних комісій та центральних органів виконавчої влади є

невиправданою, та, безумовно, є наслідком неточності формулювань КАСУ,

що має бути усунена. Зазначена категорія адміністративних справ також має

розглядатися у першій інстанції колегією у складі трьох суддів. До речі, саме

таким шляхом і пішла судова практика. Наприклад, відповідно до Постанови

Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 29

листопада 2013 р. у справі № 801/9062/13-а [302] за позовом Товариства з

обмеженою відповідальністю «Об’єднання Трансконтиненталь» до

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

(НКРЕ) про визнання протиправною та скасування Постанови НКРЕ про

накладення штрафу від 08 серпня 2013 р. № 1077 зазначена адміністративна

справа розглядалася колегією суддів. Також колегією суддів розглядалася

адміністративна справа № 2а/1270/2465/2012 Луганським окружним

адміністративним судом за позовом Товариства з обмеженою

відповідальністю фірма «Екологічна ініціатива» до Національної комісії

регулювання електроенергетики України про визнання дій неправомірними та

зобов’язання вчинити певні дії (Постанова Луганського окружного

адміністративного суду від 4 травня 2012 р. у справі № 2а/1270/2465/2012

[307]).

Окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи про

застосування у випадках, передбачених законом, заходів реагування щодо

державного нагляду (контролю), дозвільної системи у сфері господарської

діяльності, якщо вони можуть бути застосовані виключно за судовим рішенням
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(п. 2 ч. 2 ст. 18 КАСУ), а також щодо підтвердження обґрунтованості вжиття

суб’єктами владних повноважень заходів реагування під час здійснення

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (п. 3 ч. 2 ст.

18 КАСУ).

З приводу другої категорії адміністративних справ за участі

національних комісій, а саме оскарження виданих ними нормативно-

правових актів слід враховувати наступне. Відповідно до ч. 3 ст. 19 КАСУ

адміністративні справи щодо оскарження нормативно-правових актів

національних комісій (як суб’єктів владних повноважень, повноваження яких

поширюються на всю територію України) вирішуються окружним

адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на

місто Київ (Окружним адміністративним судом м. Києва). Виходячи з правил

п. 2 ч. 1 ст. 171 КАСУ, при розгляді цієї категорії адміністративних справ за

участю національних комісій перевіряється законність нормативно-правових

актів національних комісій (як інших суб’єктів владних повноважень) та їх

відповідність правовим актам вищої юридичної сили. Згідно з ч. 2 цієї статті

КАСУ право оскаржити нормативно-правовий акт мають особи, щодо яких

його застосовано, а також особи, які є суб’єктом правовідносин, в яких буде

застосовано цей акт. Суд може визнати нормативно-правовий акт незаконним

чи таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, повністю

або в окремій його частині (ч. 8 зазначеної статті КАСУ). Якщо в процесі

розгляду справи щодо нормативно-правового акта виявлено незаконність або

невідповідність правовому акту вищої юридичної сили інших правових актів

чи їх окремих положень, крім тих, щодо яких відкрито провадження в

адміністративній справі, які впливають на прийняття постанови у справі, суд

визнає такі акти чи їх окремі положення незаконними або такими, що не

відповідають правовому акту вищої юридичної сили. Резолютивна частина

постанови суду про визнання нормативно-правового акта незаконним або

таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, і про

визнання його нечинним невідкладно публікується відповідачем у виданні, в
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якому його було офіційно оприлюднено, після набрання постановою законної

сили. Як приклад цієї категорії адміністративних справ можна навести

Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 22 січня 2013

р. у справі № 2а-14671/12/2670 [319]за позовом особи-1 до Національної

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, про

визнання Постанови НКРЕ «Про встановлення тарифів на електроенергію,

що відпускається населенню» від 23 квітня 2012 р. № 497 такою, що не

відповідає положенням ст. 11 Закону України «Про електроенергетику»,

статтям 20, 30 та 32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,

Закону України «Про захист прав споживачів» і нечинною з моменту

прийняття; визнання Постанови НКРЕ «Про визнання Постанови НКРЕ від

10 березня 1999 р. № 309 такою, що втратила чинність» від 23.04.2012 р. №

496 невідповідною Закону України «Про центральні органи виконавчої

влади» і нечинною з моменту прийняття.

Щодо третьої категорії адміністративних справ за участю національних

комісій, а саме адміністративних справ з приводу рішень, дій чи бездіяльності

національних комісій, що здійснюють державне регулювання в певних сферах

економіки, у справах про притягнення до адміністративної відповідальності, то

зазначені справи підсудні місцевим загальним судам як адміністративним

судам (п. 2 ч. 1 ст. 18 КАСУ).

Охарактеризовано такі способи забезпечення законності в діяльності

незалежного органу державного регулювання, як парламентський контроль,

президентський контроль, оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності

незалежного органу державного регулювання, а також громадський контроль.

Таким чином, для усунення проблеми визначення підвідомчості та підсудності

справ про оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних колегіальних

органів (національних комісій, що здійснюють державне регулювання у певних

сферах економіки), потрібно чітко визначити ці органи в КАСУ та, за

необхідності, передбачити особливості розгляду окремих категорій справ за їх

участю [77, с. 70–79].
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Висновки до Розділу 3

Дослідження інституційно-правового забезпечення державного

регулювання у сфері енергетики України уможливило формулювання

наступних висновків.

До основних етапів розвитку законодавства у напрямі забезпечення

незалежності органу державного регулювання у сфері енергетики в системі

органів державної влади в Україні слід віднести:

 схвалення Указом Президента України № 921/2007 від 27 вересня

2007 р. Концепції вдосконалення державного регулювання природних

монополій, з якої випливає, що забезпечення незалежності органів державного

регулювання є можливим саме шляхом їх виведення з системи органів

виконавчої влади;

 прийняття Закону України «Про Національну комісію регулювання

ринку комунальних послуг» (чинна назва цього Закону – Закон України «Про

державне регулювання в сфері комунальних послуг») від 9 липня 2010 р. №

2479-VI, у якому Комісію визначено як державний колегіальний орган

виконавчої влади. Таким формулюванням законодавець прагнув підкреслити

особливість правового статусу цього органу, хоча і залишив його в системі

органів виконавчої влади;

 прийняття Указу Президента України «Про оптимізацію системи

центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010, яким

було затверджено нову Схему організації та взаємодії центральних органів

виконавчої влади, до якої не увійшли національні комісії, що здійснюють

державне регулювання у певних сферах економіки (у тому числі, орган

державного регулювання у сфері енергетики);

 прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із
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Конституцією України» від 7 жовтня 2010 р. № 2592-VI, згідно з яким

національні комісії регулювання природних монополій отримали статус

державних колегіальних органів, що означало, по суті, виведення цих органів з

системи органів виконавчої влади;

 прийняття Закону України «Про центральні органи виконавчої

влади» від 17 березня 2011 р. № 3166-VI, у якому національні комісії, що

здійснюють державне регулювання у певних сферах економіки, не віднесено до

центральних органів виконавчої влади;

 прийняття 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 ринків» від 7 липня 2011 р. № 3610-VI,

згідно з яким статус державних колегіальних органів отримали не тільки

національні комісії регулювання природних монополій, а й національні комісії

регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і

фінансових ринків.

Виведення національних комісій, що здійснюють державне регулювання

в певних сферах економіки в Україні, зокрема, у сфері енергетики, з системи

органів виконавчої влади, а не надання їм статусу центральних органів

виконавчої влади (ЦОВВ) зі спеціальним статусом, є обґрунтованим з огляду на

їх особливу правову природу як незалежних органів державного регулювання, а

також відсутність у законодавстві України чіткого критерію (критеріїв)

віднесення органу державної влади до ЦОВВ зі спеціальним статусом, які

мають перехідний характер та тимчасово перебувають у системі ЦОВВ.

Конституцією України не передбачені державні колегіальні органи (або

національні комісії, що здійснюють державне регулювання у певних сферах

економіки), а також не закріплені повноваження Президента України щодо їх

утворення, реорганізації, ліквідації, призначення голови та членів та

затвердження положень про них. У зв’язку з цим у Конституції України

необхідно визначити їх статус, основні правові засади організації та діяльності
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національних регуляторних комісій. Деталізацію конституційно-правових засад

організації та діяльності зазначених органів доцільно здійснити у статусному

законодавчому акті – законі про національні регуляторні комісії, галузеві

особливості повноважень органу, що здійснює державне регулювання у сфері

енергетики – у спеціальних законодавчих актах, що регулюють відносини у

відповідних сферах енергетики.

На голів, членів та працівників органу державного регулювання у сфері

енергетики в Україні має поширюватися статус державного службовця, при

цьому на законодавчому рівні слід закріпити особливі вимоги щодо їх

призначення на посади та звільнення з посад (зокрема, встановлення

вичерпного переліку підстав для дострокового звільнення з посад), вимоги,

яким повинні відповідати особи, які можуть бути призначені на посади голови,

членів та працівників апарату та територіальних органів органу державного

регулювання у сфері енергетики (зокрема, щодо наявності вищої освіти,

досвіду роботи, ділової репутації, відсутності конфлікту інтересів тощо), а

також особливостей їх оплати праці.

З метою належного нормативного закріплення підзвітності національних

комісій, що здійснюють державне регулювання у певних сферах економіки,

слід доповнити Регламент Верховної Ради України положеннями щодо

процедури розгляду звітів зазначених державних органів та рішень, які можуть

бути прийняті за результатами їх розгляду. Для усунення проблеми визначення

підвідомчості та підсудності справ про оскарження рішень, дій чи бездіяльності

державних колегіальних органів (національних комісій, що здійснюють

державне регулювання у певних сферах економіки) необхідно визначити ці

органи в Кодексі адміністративного судочинства України. При НКРЕКП

доцільно утворити не лише громадську раду, яка має забезпечувати врахування

інтересів громадськості, передусім, споживачів товарів/послуг суб’єктів

господарювання, які здійснюють господарську діяльність у регульованих

сферах, при прийнятті органом державного регулювання у сфері енергетики

своїх рішень, а й науково-експертну раду, яка б включала провідних науковців
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– представників юридичних, економічних, технічних наук, наук державного

управління, які займаються дослідженням проблем державного регулювання у

сфері енергетики, а також відомих експертів – практиків у сфері енергетики, та

забезпечувала б вироблення науково-обґрунтованих та практично здійсненних

рекомендацій та пропозицій щодо відповідних рішень зазначеної Комісії.
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РОЗДІЛ 4

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

4.1. Правові засади нормотворчої діяльності органу державного

регулювання у сфері енергетики в Україні

Необхідною складовою державного регулювання у певних сферах

економіки в цілому та у сфері енергетики зокрема є нормативно-правове

регулювання. Як свідчить зарубіжний досвід, незалежні органи державного

регулювання беруть участь у нормативно-правовому регулюванні регульованих

галузей шляхом:

1) прийняття власних нормативно-правових актів;

2) участі у нормотворчих провадженнях інших державних органів.

Враховуючи, що наявність квазі-законодавчих повноважень є однією з

ключових ознак незалежних органів державного регулювання, необхідно

дослідити, зокрема, правову природу актів органу державного регулювання у

сфері енергетики в Україні, їх види та особливості нормотворчих проваджень.

Оскільки незалежні органи державного регулювання є новим суб’єктом в

системі публічної адміністрації в Україні, зазначені вище питання ще не були

предметом спеціального наукового дослідження.

У вітчизняній науці адміністративного права здебільшого аналізуються

правові аспекти підзаконних нормативно-правових актів та індивідуальних

(адміністративних) актів органів виконавчої влади. При цьому існують різні

підходи до класифікації правових актів управління. Зокрема,

Н. В. Александрова за критерієм юридичної природи виділяє нормативні,

індивідуальні та змішані (комплексні) правові акти. Як справедливо зазначає

вчена, таке розмежування правових актів управління зумовлено виокремленням
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таких загальних функцій держави як правотворча (правоустановча) та

правозастосовна [13, с. 282]. Аналогічний підхід застосовує і С. Г. Стеценко

[493, с. 173]. Ю. М. Козлов також поділяє правові акти управління на

нормативні та індивідуальні на підставі такого критерію, як юридичні

властивості правових актів управління [199, с. 390]. Вчений звертає увагу, що

нормативними визнаються акти, які безпосередньо виражають регулятивну

роль та функцію адміністративного права. Підставою для такої їх

характеристики Ю. М. Козлов вважає те, що вони містять (встановлюють)

підзаконні адміністративно-правові норми, тобто, правила поведінки,

обов’язкові для учасників регульованих суспільних відносин. Це –

правовстановлюючі акти, що регулюють однотипні управлінські відносини

[199, с. 390–391]. У контексті дослідження інституційних засад державного

регулювання у сфері економіки заслуговує на увагу висновок вченого про те,

що раніше нормативно-правові акти були обов’язкові, як правило, лише для

безпосередньо підпорядкованих (організаційно їм підпорядкованих)

нижчестоящих органів, підприємств та установ, а також посадових осіб. І лише

як виняток їх дія поширювалася на організації та осіб, не пов’язаних з ними

відносинами підпорядкованості. Наразі ж у зв’язку із втратою виконавчою

владою прямих управлінських зв’язків з підприємствами та установами, раніше

їм підпорядкованими, діє інша закономірність: правові акти управління стали у

встановлених випадках юридично обов’язковими для таких об’єктів, незалежно

від їх організаційної підпорядкованості та форми власності [199, с. 391]. Також

застосовується підхід, за яким нормативні акти та адміністративні акти

відносяться до інструментів публічної адміністрації [167, с. 243–270, 379–394].

Зокрема, В. П. Тимощук визначає адміністративний акт як рішення (юридичний

акт) індивідуальної дії, прийняте суб’єктом публічної адміністрації, спрямоване

на набуття, зміну чи припинення прав та обов’язків фізичної або юридичної

особи (осіб). Вчений пропонує послуговуватися саме терміном

«адміністративний акт», а не «індивідуальний акт» чи «індивідуальний акт

управління», оскільки Конституція України відмовилася від категорії «органи
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державного управління», прикметник «адміністративний» вказує на те, що акт

прийнято саме адміністративним органом (а не органом законодавчої чи

судової влади), а також те, що термін «адміністративний акт» є найбільш

поширеним у країнах Європи [167, с. 245].

Слід відмітити, що види та форми правових актів державних органів, а

також процедури їх прийняття містяться в різних актах законодавства України.

Зазначені положення законодавства є недосконалими, що призводить до

проблем під час їх застосування на практиці.

З приводу нормотворчої діяльності на підзаконному рівні науковці

акцентують увагу на відсутності належного правового регулювання процедур

підготовки та прийняття підзаконних нормативно-правових актів та

необхідності спеціальних наукових досліджень, присвячених розробленню

науково обґрунтованих рекомендацій щодо удосконалення законодавства

України у цій сфері. Зокрема, Л. М. Горбунова вважає, що для забезпечення

законності нормотворчої діяльності органів виконавчої влади необхідно на

рівні закону урегулювати процедури цієї їх роботи, визначити і типізувати

«правила» їх поведінки, найбільш часто застосовуваних у цій сфері, встановити

чіткі залежності між змістом і формою подібних підзаконних джерел права,

механізми їх нормоконтролю. На думку науковця, актуальним є прийняття

законів України «Про нормативно-правові акти України», «Про державну

реєстрацію нормативно-правових актів органів виконавчої влади» [126, с. 14–

15]. На зазначені проблеми також звертає увагу О. І. Прищепа, який,

аналізуючи правові акти органів виконавчої влади в системі правових актів

України, робить обґрунтований висновок про те, що на сьогодні не вироблено

єдиного підходу до визначення термінів «постанова», «розпорядження»,

«наказ», «інструкція», «правила», «положення». У зв’язку з цим вчений

пропонує чітко встановити, які саме характерні ознаки притаманні тій або іншій

формі правового акта, та дати їм чіткі визначення, що дозволить уникнути

випадків змішування різних форм у процесі нормотворчої діяльності [333, с.

13]. З метою удосконалення регламентації нормотворчого процесу в України
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вчений пропонує розробити та прийняти Кодекс нормотворчих процедур

України, який визначив би систему правових актів України, загальні принципи

та правила їх розроблення і прийняття, а також закріпив би процедури (окремі

провадження), специфіка яких визначатиметься характером діяльності з

прийняття нормативних та індивідуальних правових актів окремими суб’єктами

нормотворчого процесу. Підтримуючи необхідність належного правового

закріплення нормативно-правових процедур, вважаємо необґрунтованою

пропозицію врегулювання в межах кодексу нормотворчих процедур

проваджень з прийняття індивідуальних правових актів, оскільки в даному

випадку змішуються дві різні функції – правотворча, результатом якої є

прийняття нормативно-правового акта, та правозастосовна, яка знаходить своє

логічне оформлення в індивідуальному (адміністративному) акті. Вважаємо, що

провадження щодо індивідуально-правових (адміністративних) актів мають

бути врегульовані в Адміністративно-процедурному кодексі, як це

пропонується і в науці [500, с. 18], і у практиці законотворення [441].

Наголосимо, що визначені вище проблеми правового регулювання актів

органів виконавчої влади ще більшою мірою характерні і для актів незалежних

органів державного регулювання, що буде продемонстровано нижче.

Правові підстави прийняття органом державного регулювання у сфері

енергетики правових актів визначені у Законі України «Про природні

монополії». Відповідно до ч. 1 ст. 14 цього Закону комісії мають право

приймати з питань, що належать до їх компетенції, нормативно-правові акти,

контролювати їх виконання. Згідно з ч. 2 ст. 11 згаданого Закону голова комісії

видає накази, розпорядження та доручення з питань, що належать до його

компетенції (п. 11), затверджує Регламент комісії (п. 2), а також положення про

структурні підрозділи центрального апарату комісії.

Звертаємо увагу, що у зазначеному Законі України не визначено види

нормативно-правових актів, які можуть прийматися комісією. Законом чітко

закріплено лише один вид акту комісії – положення про територіальні органи

комісій (а саме передбачено, що такі положення затверджуються комісіями).
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Крім того, розмежовано акти комісії та акти голови комісії. На відміну від актів

комісії, Законом визначено такі види актів голови комісії, як накази,

розпорядження та доручення. Щоправда, не конкретизовано, які з цих актів є

нормативно-правовими, а які – індивідуально-правовими. Вважаємо, що

зазначені положення Закону потребують удосконалення в частині визначення

видів правових актів комісії та конкретизації, які з них є нормативно-

правовими, а які – індивідуально-правовими актами.

Види правових актів комісії визначені у підзаконному нормативно-

правовому акті – Положенні про НКРЕКП, затвердженому Указом Президента

України від 10 вересня 2014 р. № 715/2014. Відповідно до п. 13 зазначеного

Положення рішення, прийняті НКРЕКП, оформлюються постановами і

розпорядженнями. При цьому, однак, не конкретизовано, які ж з них є

нормативно-правовими актами, а які – індивідуально-правовими, а також не

визначено критеріїв оформлення рішення комісії тим чи іншим актом.

У зв’язку з тим, що НКРЕКП є колегіальним органом, виникає питання,

чи можна вважати, що і акти комісії, і акти голови комісії є актами комісії.

Безумовно, саме в законі має міститися чітка відповідь на це питання. Однак,

враховуючи існуючу прогалину у законодавстві, вважаємо за можливе

запропонувати власне бачення з цього приводу.

Б. В. Россінський та Ю. М. Старілов, надаючи класифікацію правових

актів, за способом прийняття акта традиційно виділяють колегіальні та

одноособові акти. При цьому під колегіальними актами вчені розуміють акти,

які приймаються колегіальним органом на спеціальному засіданні за

підсумками проведеного голосування. Науковці звертають увагу, що, як

правило, колегіальні акти управління приймаються у формі постанов,

спрямованих на вирішення головних, важливих та загальних питань

адміністрування. Проте зазначені вчені звертають увагу, що колегіальні органи

управління без колегіального обговорення можуть готувати розпорядження з

менш важливих питань так званого організаційного або поточного управління.

З приводу одноособових актів Б. В. Россінський та Ю. М. Старілов
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наголошують, що такі акти зустрічаються на практиці частіше колегіальних,

оскільки саме законодавство передбачає можливість видання посадовими

особами актів управління. При цьому вчені підкреслюють, що нерідко

одноособовий акт (або постанова, підписана однією посадовою особою) тим не

менше є результатом колективного обговорення, аналізу та погодження [457, с.

459–460].

Орган державного регулювання у сфері енергетики, як і інші національні

комісії, що здійснюють державне регулювання у певних сферах економіки в

Україні, є колегіальними органами. Це означає, що рішення, які приймаються

комісією у зв’язку з реалізацією покладених на неї функцій, завдань та

повноважень (передусім, регуляторних повноважень), повинні прийматися

колегіально. Однак, на наш погляд, це не виключає наявності певних елементів

одноособовості в діяльності цих колегіальних органів, які проявляються,

зокрема, у повноваженнях голови комісії приймати одноособові рішення.

Однак такі рішення голова комісії повинен приймати виключно з внутрішньо-

організаційних питань діяльності комісії і це має бути чітко визначено на рівні

закону. Звертаємо увагу, що Положенням про НКРЕКП передбачено що і

комісія, і голова приймають такі акти як розпорядження. Тобто, вид правового

документа є один і той самий, однак суб’єкти прийняття – різні. Враховуючи

вищезазначене, різним має бути і предмет регулювання цих рішень:

розпорядження комісії – з приводу регуляторних повноважень комісії,

розпорядження голови – щодо внутрішньо-організаційних питань комісії. З

приводу Регламенту НКРЕКП вважаємо, що зазначений акт має

затверджуватися комісією, а не головою одноособово, як це передбачено

Положенням про НКРЕКП.

Як зазначалося вище, ні Законом України «Про природні монополії», ні

положенням про НКРЕКП не передбачено, які правові акти комісії є

нормативно-правовими, а які – індивідуально-правовими (або

адміністративними). Згідно з підходом, який застосовується у законодавстві

України та в теорії адміністративного права, постанови є нормативно-
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правовими актами, а розпорядження – індивідуально-правовими. Зокрема, в

Законі України «Про Кабінет Міністрів України» [400 ](ст. 49) визначено, що

акти КМУ нормативного характеру видаються у формі постанов КМУ, а акти

КМУ з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань – у формі

розпоряджень КМУ. Враховуючи зазначене, на рівні закону потрібно

встановити, що постанови органу державного регулювання у сфері енергетики

є нормативно-правовими актами, а розпорядження – індивідуально-правовими,

що приймаються з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань.

З приводу нормативно-правових актів слід зазначити, що невичерпний

перелік найменувань нормативно-правових актів органу державного

регулювання у сфері енергетики передбачено у п. 5 вказаного Положення про

НКРЕКП, до яких, зокрема, віднесено: інструкцію про порядок видачі ліцензій

на право провадження господарської діяльності у сферах електроенергетики та

теплопостачання; умови та правила провадження ліцензованої діяльності

(ліцензійні умови); порядки контролю за дотриманням ліцензійних умов;

порядки (методики) формування цін і тарифів на товари (послуги), що

виробляються (надаються) суб’єктами природних монополій та суб’єктами, що

провадять діяльність на суміжних ринках у сферах електроенергетики,

теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення,

перероблення та захоронення побутових відходів, на ринках природного газу,

нафти та нафтопродуктів; правила користування електричною енергією;

правила користування природним газом для юридичних осіб тощо; інші

нормативно-правові акти, передбачені законодавством. Зазначене

формулювання є недосконалим, оскільки з нього випливає, що НКРЕКП може

приймати лише нормативно-правові акти, найменування яких передбачені

певними актами законодавства. На наш погляд, таке положення необґрунтовано

обмежує повноваження Комісії щодо прийняття нормативно-правових актів.

Принагідно зауважимо, що і сама Комісія застосовує ширше тлумачення цього

пункту Положення про НКРЕКП, визначаючи у своєму Регламенті (п. 3.1), що

нормотворча діяльність НКРЕКП провадиться на підставі та на виконання



302

Конституції, законів України, актів Президента України, постанов ВРУ, актів

КМУ, а також з ініціативи НКРЕКП. У зв’язку з цим вважаємо доцільним слова

«інші нормативно-правові акти, передбачені законодавством» замінити словами

«та інші нормативно-правові акти в межах повноважень НКРЕКП».

Іншим проблемним аспектом у контексті забезпечення незалежності

НКРЕКП при здійсненні нормотворчих повноважень є передбачена

законодавством України процедура державної реєстрації нормативно-правових

актів Міністерством юстиції України. Згідно зі ст. 15 Закону України «Про

природні монополії» рішення комісій, які є нормативно-правовими актами,

підлягають обов’язковій державній реєстрації в установленому законодавством

порядку, за винятком рішень з питань встановлення цін та тарифів (крім

встановлення цін та тарифів для населення) і функціонування оптового ринку

електричної енергії. Аналогічні положення містяться в Положенні про НКРЕКП

та Регламенті НКРЕКП.

Звертаємо увагу, що правові засади державної реєстрації нормативно-

правових актів визначені не на рівні закону, а на підзаконному нормативно-

правовому рівні, а саме – в Указі Президента України «Про державну

реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої

влади» від 3 жовтня 1992 р. № 493, Положенні про державну реєстрацію

нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади,

затвердженому Постановою КМУ від 28 грудня 1992 р. № 731, Порядку

подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства

юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженому наказом

Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 р. № 34/5, зареєстрованому в

Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 р. за № 381/10661 [53, с. 191].

Зауважимо, що зазначене Положення про державну реєстрацію нормативно-

правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади передбачає

порядок державної реєстрації нормативно-правових актів лише центральних

органів виконавчої влади, тоді як Порядок подання нормативно-правових актів

на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх
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державної реєстрації поширюється на нормативно-правові акти не тільки

центральних органів виконавчої влади, а й інших органів, акти яких відповідно

до законодавства підлягають державній реєстрації. Повноваження Міністерства

юстиції України здійснювати державну реєстрацію також актів інших органів

(крім центральних органів виконавчої влади) визначені Положенням про

Міністерство юстиції України, затвердженим Постановою КМУ від 2 липня

2014 р. № 228 [53, с. 191]. Зауважимо, що поширення повноважень

Міністерства юстиції України щодо державної реєстрації нормативно-правових

актів на акти інших органів, які підлягають державній реєстрації згідно із

законодавством, було здійснено у Положенні про Міністерство юстиції

України, затвердженому Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. №

395/2011 р. [346]. Звертаємо увагу, що до зазначеного вище Положення про

державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів

виконавчої влади відповідні зміни не були внесені. У зв’язку з цим можна

зробити висновок, що єдиним актом законодавства, який регулює реєстраційне

провадження щодо державної реєстрації нормативно-правових актів державних

органів, які не є органами виконавчої влади, зокрема, органу державного

регулювання у сфері енергетики, є акт самого Міністерства юстиції України –

зазначений вище Порядок подання нормативно-правових актів на державну

реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної

реєстрації.

Згідно з п. 3.2 вказаного Порядку державній реєстрації підлягають

нормативно-правові акти будь-якого виду незалежно від строку їх дії (постійні

чи обмежені певним часом) та характеру відомостей, що в них містяться, у тому

числі з грифами обмеження доступу до документа («для службового

користування», «таємно», «цілком таємно», «особливої важливості»), а також

прийняті в порядку експерименту, якщо в них є одна або більше норм (правил

поведінки), що:

зачіпають соціально-економічні, політичні, особисті та інші права,

свободи й законні інтереси громадян, проголошені й гарантовані Конституцією
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та законами України, Конвенцією, міжнародними договорами України, згоду на

обов’язковість яких надано ВРУ, та acquis communautaire, а також з

урахуванням практики Європейського суду з прав людини, установлюють

новий або змінюють, доповнюють чи скасовують існуючий організаційно-

правовий механізм їх реалізації;

мають міжвідомчий характер, тобто є обов’язковими для інших

міністерств, органів виконавчої влади, а також органів місцевого

самоврядування, підприємств, установ і організацій, що не входять до сфери

управління органу, який видав нормативно-правовий акт.

При цьому на державну реєстрацію подаються нормативно-правові акти,

які мають як одну з указаних ознак, так і декілька.

З положень зазначеного Порядку випливає, що значна кількість

нормативно-правових актів органу державного регулювання у сфері

енергетики, прийнятих у процесі здійснення регуляторних повноважень,

підпадає під процедуру державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

Прикладом є, зокрема, такі нормативно-правові акти, як Постанова НКРЕКП

«Про встановлення ставок плати за стандартне приєднання до газових мереж на

2015 рік» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2014 р. за №

1615/26392), Постанова НКРЕКП «Про затвердження Порядку формування,

розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб’єктів

господарювання, що здійснюють його видобуток» від 11 грудня 2014 р. № 763

(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2014 р. за №

1662/26439), Постанова НКРЕКП «Про затвердження Типового договору на

розподіл природного газу» від 22 січня 2015 р. № 33 (зареєстровано в

Міністерстві юстиції України за № 171/26616), Постанова НКРЕКП «Про

затвердження Типового договору на постачання природного газу за

регульованим тарифом» від 22 січня 2015 р. № 35 (зареєстровано в Міністерстві

юстиції України 14 лютого 2015 р. за № 172/26617), Постанова НКРЕКП «Про

встановлення роздрібних цін на природний газ, що використовується для
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потреб населення» від 3 березня 2015 р. № 583 (зареєстровано в Міністерстві

юстиції України 3 березня 2015 р. за № 242/26687) [53, с. 193].

Зауважимо, що згідно з п. 1.3 цього Порядку державна реєстрація

нормативно-правового акта полягає у проведенні правової експертизи на

відповідність його Конституції та законодавству України, Конвенції про захист

прав людини і основоположних свобод 1950 р. і протоколам до неї,

міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість яких надано ВРУ, та

acquis communautaire, антикорупційної експертизи, а також з урахуванням

практики Європейського суду з прав людини, прийнятті рішення про державну

реєстрацію цього акта, присвоєнні йому реєстраційного номера та занесенні до

Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. Порядком

передбачені, зокрема, вимоги щодо нормопроектувальної техніки, визначено

перелік супровідних документів, які додаються до нормативно-правового акта,

що подається на державну реєстрацію. Згідно з п. 4.2 Порядку спеціалісти

Управління державної реєстрації нормативно-правових актів проводять правову

експертизу нормативно-правових актів, а саме перевіряють їх відповідність

Конституції та чинному законодавству України, а також правилам

нормопроектувальної техніки. При цьому експертиза нормативно-правового

акта провадиться з метою встановлення повноважень суб’єкта нормотворення

на прийняття цього нормативно-правового акта, забезпечення його

відповідності законодавству, якості й обґрунтованості, своєчасності прийняття,

виявлення можливих позитивних і негативних наслідків його дії. Експертиза

нормативно-правового акта, в якому міститься одна або кілька норм права, що

стосуються зміни обсягу процесуальних прав та обов’язків громадянина;

надання адміністративних послуг; проведення конкурсних (тендерних)

процедур; здійснення державних закупівель; надання дискреційних

повноважень органам державної влади, органам місцевого самоврядування чи

їх посадовим особам; фінансування поточної діяльності політичних партій та

виборчих компаній, провадиться із залученням Департаменту антикорупційної

політики.
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Згідно із зазначеним Порядком за результатами правової експертизи

Міністерство юстиції України в межах установленого строку приймає одне з

таких рішень:

про державну реєстрацію нормативно-правового акта;

про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для

доопрацювання;

про відмову в державній реєстрації нормативно-правового акта;

про визнання акта таким, що не підлягає державній реєстрації.

Зауважимо, що при прийнятті відповідних рішень у Порядку

вимагається зазначати відповідний пункт Положення про державну реєстрацію

нормативно-правових актів, яке, як було з’ясовано вище, стосується лише

нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів

виконавчої влади.

З приводу правових наслідків рішення, прийнятого за результатами

правової експертизи нормативно-правового акта, то відповідно до п. 5.6

Порядку суб’єкти нормотворення можуть направляти нормативно-правові акти

для виконання лише після їх державної реєстрації та офіційного опублікування.

У разі порушення зазначених вимог нормативно-правові акти вважаються

такими, що не набрали чинності, не тягнуть за собою правових наслідків і не

можуть бути підставою для регулювання відповідних правовідносин,

застосування санкцій до фізичних та юридичних осіб за невиконання приписів,

що в них містяться. При цьому посилання на дату і номер державної реєстрації

зареєстрованого нормативно-правового акта є обов’язковим.

Враховуючи зазначене вище, вважаємо, що передбачена чинним

законодавством процедура державної реєстрації нормативно-правових актів у

Міністерстві юстиції України не узгоджується з вимогами щодо забезпечення

незалежності органу державного регулювання у сфері енергетики. У зв’язку з

цим пропонуємо передбачити у законодавстві України, що нормативно-правові

акти органу державного регулювання у сфері енергетики вносяться до Єдиного

державного реєстру нормативно-правових актів у порядку, визначеному для
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актів, які не підлягають попередній експертизі Міністерством юстиції України

(зокрема, законів України, актів Президента України, постанов КМУ).

Звертаємо увагу, що процедура державної реєстрації є не єдиною

формою контролю за реалізацію органом державного регулювання у сфері

енергетики нормотворчих повноважень. Відповідно до ст. 15 Закону України

«Про природні монополії» рішення НКРЕКП, які відповідно до закону є

регуляторними актами (крім рішень щодо встановлення тарифів),

розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з

урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної

політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 р. № 1160-IV.

Зазначений Закон є надзвичайно важливим кроком на шляху трансформації

державного впливу у сфері економіки, оскільки він спрямований на створення

загальних засад, передусім нормативно-правового регулювання у сфері

господарської діяльності. Згідно із Законом державна регуляторна політика має

здійснюватися на таких принципах, як доцільність, адекватність, ефективність,

збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської

думки. Виходячи зі змісту зазначеного Закону, його основною метою є

обмеження державного втручання у сферу економіки шляхом визначення

уніфікованого порядку підготовки, прийняття, оприлюднення та відстеження

результативності регуляторних актів. У Законі передбачено прогресивні вимоги

до державного регулювання, передусім, нормативно-правового регулювання

економічних відносин. Зокрема, прийняттю нормативно-правового акта має

передувати ґрунтовний аналіз його регуляторного впливу, який полягає у

визначенні проблеми, дослідженні можливих шляхів її вирішення,

обґрунтуванні неможливості її вирішення за допомогою ринкових механізмів та

необхідності державного втручання, обґрунтуванні неможливості вирішення

цієї проблеми шляхом застосування чинних регуляторних актів та аналіз

доцільності внесення до них змін, всебічному дослідженні потенційних

наслідків прийняття запропонованого регуляторного акта (зокрема, проведення

аналізу витрат та вигод адресатів відповідного регуляторного акту), визначенні
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та оцінці прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

державного регулювання, обґрунтуванні доцільності саме обраного способу

державного регулювання, розробці дієвих механізмів, які забезпечать

досягнення цілей у разі прийняття відповідного регуляторного акта, визначенні

показників відстеження результативності регуляторного акта. Законом

передбачено вимоги щодо завчасного планування регуляторної діяльності, його

підготовки, оприлюднення інформації про регуляторну діяльність, зокрема, на

офіційних веб-сайтах регуляторних органів.

Як зазначалося вище, з положень Закону України «Про загальні засади

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» випливає,

що ключовою рисою регуляторного органу є наявність повноважень з

прийняття регуляторних актів. Слід звернути увагу, що Законом запропоноване

досить широке визначення поняття «регуляторний акт». Залишаючи

теоретично-правовій науці вирішення питання про те, чи може інший

офіційний документ, який не є нормативно-правовим актом, містити норми

права (чи навпаки, як може не бути нормативно-правовим актом документ, що

містить норми права), відмітимо, що ключовою ознакою регуляторного акта з

огляду визначення, яке міститься у цьому Законі, є регулювання певної сфери

суспільних відносин – господарських відносин, а також адміністративних

відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади

та суб’єктами господарювання.

Враховуючи зазначені положення згаданого Закону та Закону України

«Про природні монополії» щодо статусу національних комісій регулювання

природних монополій, можна зробити висновок, що оскільки орган державного

регулювання у сфері енергетики уповноважений здійснювати нормативно-

правове регулювання в одній із ключових сфер економіки – у сфері енергетики

– він є регуляторним органом як інший державний орган, що приймає

нормативно-правові акти, спрямовані на регулювання відносин у сфері

енергетики. Зазначений висновок має принципове значення з огляду на

наступні вимоги Закону України «Про загальні засади державної регуляторної
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політики у сфері господарської діяльності». Законом передбачено єдині вимоги

щодо здійснення регуляторної діяльності всіма регуляторними органами.

Водночас у ньому визначено особливості регуляторної діяльності, а також

контролю за дотриманням встановлених вимог щодо певних регуляторних

органів. Передусім, слід звернути увагу на процедуру погодження проектів

регуляторних актів. Згідно зі ст. 21 зазначеного Закону проекти регуляторних

актів, які розробляються центральними органами виконавчої влади, Радою

міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади,

територіальними органами центральних органів виконавчої влади, підлягають

погодженню з уповноваженим органом. Уповноважений орган за результатами

розгляду проекту регуляторного акта та супровідних документів (аналізу

регуляторного впливу цього проекту та копії оприлюдненого повідомлення про

оприлюднення проекту з метою одержання зауважень і пропозицій) приймає

рішення про погодження цього проекту або рішення про відмову в його

погодженні. При цьому процедура погодження може тривати місяць (Законом

передбачено, що вона не може перевищувати одного місяця з дня одержання

проекту уповноваженим органом). Акцентуємо увагу на тому, що зазначена

процедура погодження стосується лише регуляторних актів центральних

органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,

місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів виконавчої влади і

не стосується регуляторних актів інших регуляторних органів, зокрема,

державних колегіальних органів, до яких відноситься і орган державного

регулювання у сфері енергетики. Однак, як свідчить подальший аналіз

законодавства України, регуляторні акти органу державного регулювання у

сфері енергетики підлягають зазначеній процедурі погодження, всупереч

положенням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у

сфері господарської діяльності». Так, відповідно до Положення про порядок

підготовки в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у

сферах енергетики та комунальних послуг, проектів регуляторних актів,

затвердженому наказом НКРЕКП від 25 лютого 2015 р. № 49, забезпечення



310

реалізації державної регуляторної політики в НКРЕКП включає такі заходи:

планування діяльності Комісії з підготовки проектів регуляторних актів;

розроблення проекту регуляторного акта та підготовку аналізу регуляторного

впливу; оприлюднення проектів регуляторних актів та документів,

підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності; відстеження

результативності регуляторних актів; погодження проектів регуляторних актів;

перегляд регуляторних актів та їх офіційне оприлюднення [53, с. 197]. Таким

чином, погодження регуляторних актів Комісії віднесено до обов’язкових

заходів процесу регуляторної діяльності НКРЕКП. Відповідно до Положення

про Державну регуляторну службу, затвердженого Постановою КМУ від 24

грудня 2014 р. № 724, саме Державна регуляторна служба є органом, який

реалізує державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності [53, с.

198]. У зазначеному Положенні про порядок підготовки в НКРЕКП проектів

регуляторних актів визначено, що проекти регуляторних актів, які

розробляються НКРЕКП, підлягають погодженню з Державною регуляторною

службою України. Однак, необхідність погодження регуляторних рішень

НКРЕКП не передбачена законами України. Як зазначалося вище, згідно із ст.

15 Закону України «Про природні монополії» рішення комісій, які відповідно

до закону є регуляторними актами (крім рішень щодо встановлення тарифів),

розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з

урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної

політики у сфері господарської діяльності». Акцентуємо увагу, що зазначеною

нормою не передбачено погодження регуляторних актів комісій. Як ми

з’ясували вище, в Законі України «Про засади державної регуляторної політики

у сфері господарської діяльності» процедура погодження уповноваженим

органом (на сьогодні – Державною регуляторною службою) передбачена лише

для регуляторних актів центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів

Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади,

територіальних органів виконавчої влади. Згідно із зазначеним вище

Положенням про Державну регуляторну службу остання проводить у порядку,
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встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики

у сфері господарської діяльності», аналіз проектів регуляторних актів, що

подаються на погодження, та аналіз їх регуляторного впливу, приймає рішення

про погодження таких проектів або про відмову в їх погодженні. Так, у

відповідному положенні не конкретизується, регуляторні акти яких органів

підлягають погодженню. Очевидно, що це мають бути регуляторні акти органів

виконавчої влади, зазначених у ст. 21 Закону України «Про засади державної

регуляторної політики». Проте, як випливає з інформації, розміщеної на

офіційному сайті Державної регуляторної служби, зазначений орган погоджує

регуляторні акти не тільки вказаних органів. Зокрема, відповідно до

«Інформації про здійснення органами виконавчої влади державної регуляторної

політики у 2014 році» також збільшилась кількість органів центрального рівня,

регуляторна діяльність яких відповідала планам з підготовки проектів

регуляторних актів. Так, Укрморрічінспекція, Держтуризмкурорт,

Держархбудінспекція, ПФУ, Держлісгосп, Держкіно, Держводгосп,

Держфінінспекція, Укрдержархів, ДВС, ФДМ, АМК, НКАУ, СБУ, НКРЗІ,

Держнаркоконтроль, Держінвестпроект, НКРЕКП, Фонд соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві та Нацгвардія повним

обсягом виконали вимоги Закону в частині планування своєї регуляторної

діяльності [183]. Тобто, до категорії центральних органів виконавчої влади

Державна регуляторна служба віднесла НКРЗІ, НКРЕКП, Фонд соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві, СБУ і навіть Нацгвардію,

які не є органами виконавчої влади. Так, НКРЗІ та НКРЕКП є державними

колегіальними органами згідно із Законами України «Про телекомунікації» та

«Про природні монополії», СБУ – державним правоохоронним органом

спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, згідно із

Законом України «Про службу безпеки України», Нацгвардія – військовим

формуванням з правоохоронними функціями, що входить до системи

Міністерства внутрішніх справ України, згідно із Законом України «Про

Національну гвардію України». Висновок про те, що Державна регуляторна
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служба України відносить НКРЕКП до центральних органів виконавчої влади,

підтверджується також положенням, яке міститься у згаданому вище документі

про те, що на рівні центральних органів виконавчої влади без погодження з

уповноваженим органом регуляторні акти видавались МОЗ,

Міненерговугіллям, Мінфіном, НКЦПФР, НКРЕКП [183], а також інформацією

про подані Комісією на погодження проекти регуляторних актів (наприклад,

проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (у сферах

теплопостачання та житлово-комунальних послуг)» (внесено на погодження 8

квітня 2015 р.) [304], проект Постанови «Про внесення змін до форми звітності

№ 4-НКРЕ (місячна) «Звітні та розрахункові дані про корисний відпуск

електричної енергії за групами та класами споживачів» та Інструкції щодо

заповнення форми звітності № 4-НКРЕ (місячна) «Звітні та розрахункові дані

про корисний відпуск електричної енергії за групами та класами споживачів»

(внесено на погодження 19–20 березня) [305]. Прикладом погоджених

регуляторних актів органу державного регулювання у сфері енергетики є

проект Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у

сфері енергетики (НКРЕ) «Про внесення змін до форми звітності № 2-НКРЕ

(місячна) «Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими

(локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати

електроенергії за 1–2 класами напруги» та Інструкції щодо її заповнення»

(погоджено 23 липня 2014 р.) [318].

Однак відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної

влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти

лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені

Конституцією та законами України. Враховуючи вищенаведені положення

законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері

господарської діяльності» та «Про природні монополії», законодавчі підстави

для погодження регуляторних актів НКРЕКП Державною реєстраційною

службою відсутні. У зв’язку з цим вважаємо, що орган державного

регулювання у сфері енергетики повинен дотримуватися вимог Закону України
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«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської

діяльності» в частині розробки, розгляду, прийняття та оприлюднення, як це

передбачено Законом України «Про природні монополії». Проте, регуляторні

акти НКРЕКП не підлягають погодженню з Державною регуляторною

службою, так само, як і регуляторні акти Національного банку України,

враховуючи подібність правової природи зазначених органів, що було

проаналізовано вище. Вважаємо, що саме такий підхід відповідає принципу

незалежності органу державного регулювання у сфері енергетики у процесі

реалізації нормотворчих повноважень. З метою забезпечення дотримання

органом державного регулювання у сфері енергетики вимог Закону України

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської

діяльності» в частині підготовки аналізу регуляторного впливу, а також

відстеження результативності регуляторних актів вважаємо за доцільне

застосувати механізм, окреслений цим Законом для Національного банку

України, а саме передбачити, що Методика підготовки аналізу регуляторного

впливу для застосування НКРЕКП, та Методика відстеження результативності

регуляторних актів, прийнятих НКРЕКП, затверджується КМУ спільно з

НКРЕКП.

Слід зазначити, що орган державного регулювання у сфері енергетики

також бере участь у нормотворчій діяльності вищих органів держави, а саме

ВРУ, Президента України, КМУ.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про природні монополії»

національні комісії регулювання природних монополій, зокрема, орган

державного регулювання у сфері енергетики, беруть участь у розробці та

вносять у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення

законодавства про природні монополії.

Згідно з п. 4 Положення про НКРЕКП Комісія наділена повноваженнями

узагальнювати практику застосування законодавства з питань, що належать до

її компетенції, розробляти та вносити у встановленому порядку пропозиції

щодо вдосконалення законодавства.
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Таким чином, законодавством передбачені повноваження органу

державного регулювання у сфері енергетики щодо розробки пропозицій з

удосконалення нормативно-правових актів законодавства України, прийняття

яких віднесено до компетенції інших органів. У зв’язку з цим потрібно

з’ясувати, чи належним чином врегульовано законодавством порядок участі

органу державного регулювання у сфері енергетики у провадженнях з

підготовки проектів законів, актів Президента України та актів КМУ.

Відповідно до ст. 50 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»

від 27 лютого 2014 р. № 794-VIII державні колегіальні органи мають право

ініціювати прийняття актів КМУ. Державні колегіальні органи розробляють

проекти нормативно-правових актів Уряду та подають такі проекти КМУ.

Аналогічні положення містяться у Регламенті про КМУ [450] (у параграфах 32,

48). Таким чином, державні колегіальні органи, зокрема, орган державного

регулювання у сфері енергетики наділені правом нормотворчої ініціативи щодо

проектів актів КМУ.

З приводу участі державних колегіальних органів у процесі розробки,

розгляду та подання проектів законів необхідно зазначити, що в законодавстві

України існує прогалина з цього питання. Відповідно до Конституції України

(ст. 93) Президент України, народні депутати України та КМУ мають право

законодавчої ініціативи. Тобто, національні регуляторні комісії в цілому та

орган державного регулювання у сфері енергетики зокрема можуть брати

участь у законодавчому процесі опосередковано, через одного із зазначених

вище суб’єктів законодавчої ініціативи. Проте процедури такої участі мають

бути чітко визначені законом. Необхідно зазначити, що в законах України

немає спеціальних положень щодо процедури участі національних

регуляторних комісій (державних колегіальних органів) у законодавчому

процесі. Враховуючи, що національні регуляторні комісії підпорядковуються

Президенту України відповідно до законів України, на сьогодні вбачається

найбільш логічним, що регуляторні комісії можуть подавати проекти законів

через Президента України. Проте, законодавство України містить різні
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положення щодо участі національних регуляторних комісій у процесі розробки

та розгляду проектів законів.

Наприклад, відповідно до Положення про НКЦПФР, затвердженого

Указом Президента України від 23.11.2011 р. № 1063/2011, Комісія подає

проекти законів та актів Президента України, розроблені Комісією, Президенту

України та КМУ. Аналогічне положення визначене Положенням про

Нацкомфінпослуг, затвердженим Указом Президента України від 23 листопада

2011 р. № 1070/2011. Згідно із Положенням про НКРЗІ, затвердженим Указом

Президента України від 23 листопада 2011 р. № 1067/2011, Комісія подає

пропозиції до проектів законів та інших нормативно-правових актів на розгляд

Президенту України та КМУ [53, с. 201].

Як було зазначено вище, у Положенні про НКРЕКП, затвердженому

Указом Президента України від 10 вересня 2014 р. № 715/2014,

використовується інше формулювання. Відповідно до цього акта Комісія

узагальнює практику застосування законодавства, розробляє та подає

пропозиції щодо удосконалення законодавства відповідно до визначеної

процедури. Тобто, не конкретизовано, яким суб’єктам подаються проекти

законів, розроблені Комісією. У зв’язку з цим вважаємо за доцільне

проаналізувати практику застосування цього повноваження Комісією. Зокрема,

проект Закону України «Про державне регулювання у сфері енергетики

України» було розроблено Національною комісією, що здійснює державне

регулювання у сфері енергетики, відповідно до повідомлення про

оприлюднення зазначеного проекту Закону від 10 квітня 2013 р. Його було

представлено головою Національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері енергетики, С. Тітенком на засіданні КМУ 24 липня 2013

р. та подано КМУ й зареєстровано у Парламенті України 15 серпня 2013 р.

(реєстраційний № 3095) [53, с. 202].

Проте зазначений вище Регламент КМУ не визначає державні

колегіальні органи як суб’єкти, уповноважені подавати проекти законів КМУ.

Це положення можна знайти, наприклад, у Положенні про НКРЕКП. У ньому
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передбачено, що Комісія взаємодіє з Секретаріатом КМУ з питань, пов’язаних з

відносинами з Урядом України, надає консультації щодо процедури підготовки

проектів нормативно-правових актів та інших документів, що подаються на

розгляд КМУ. Більше того, передбачено, що Комісія забезпечує презентацію

проекту Закону, поданого КМУ, у ВРУ, а також надає підтримку на всіх етапах

розгляду у випадках, визначених Регламентом КМУ. Проте, як вже зазначалося,

Регламент КМУ не містить таких положень. Таким чином, на практиці

відповідні положення Регламенту КМУ щодо участі органів виконавчої влади у

розробці та розгляді проектів законів необґрунтовано застосовуються до участі

в цьому процесі національних регуляторних комісій (державних колегіальних

органів).

З приводу можливості внесення проектів законів та актів Президента

України, розроблених органом державного регулювання у сфері енергетики, на

розгляд Президента України, звертаємо увагу на наступне.

Порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України

регулюється Положенням, затвердженим Указом Президента України від 15

листопада 2006 р. № 970/2006 [420]. Згідно з п. 5 цього Положення проекти

актів Президента України вносять: КМУ, Рада Міністрів Автономної

Республіки Крим; Глава Секретаріату Президента України, його перші

заступники та заступники, Секретар Ради національної безпеки і оборони

України, радники Президента України, консультативні, дорадчі та інші

допоміжні органи і служби, утворені Президентом України. Міністерства, інші

центральні органи виконавчої влади України вносять проекти актів Президента

України через КМУ, крім випадків, передбачених законами України, актами і

дорученнями Президента України. У випадках, передбачених Конституцією та

законами України, актами і дорученнями Президента України, проекти актів

Президента України вносять інші суб’єкти. Хоча у наданому вище переліку

суб’єктів нормотворчої ініціативи орган державного регулювання у сфері

енергетики, як і інші державні колегіальні органи, не визначений, убачається,

що він може вносити проекти актів Президента безпосередньо Президенту
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України як інші суб’єкти. Проте, з метою уникнення неоднозначного

тлумачення положень зазначеного акта, рекомендується чітко передбачити

право державних колегіальних органів вносити проекти актів Президента

України на розгляд Президенту України.

З приводу можливості внесення проектів законів України, розроблених

органом державного регулювання у сфері енергетики, на розгляд Президента

України, потрібно враховувати, що порядок роботи з законопроектами та

законодавчими пропозиціями, які вносяться Президентом України на розгляд

ВРУ у порядку законодавчої ініціативи, і також із законопроектами та

законодавчими пропозиціями, які подані іншими суб’єктами права

законодавчої ініціативи та надійшли з ВРУ, в разі підготовки зауважень, змін і

доповнень до них, регулюється Положенням, затвердженим Указом Президента

України від 30 березня 1995 р. № 270/95 [324]. Відповідно до п. 2 зазначеного

Положення законопроекти та інші документи законодавчої ініціативи

Президента України готують радники та наукові консультанти Президента

України, а також відповідні структурні підрозділи Адміністрації Президента

України за дорученням Глави Адміністрації Президента України або за їх

власною ініціативою. Як законодавча ініціатива Президента України на розгляд

ВРУ можуть бути подані проекти найважливіших законів, опрацьованих у

Секретаріаті КМУ, міністерствах, інших центральних органах виконавчої

влади, наукових установах. Таким чином, державні колегіальні органи як

суб’єкти внесення проектів законів на розгляд Президента України у згаданому

акті не визначені.

Звертаємо увагу, що немає спеціальних положень щодо участі

державних колегіальних органів (їх представників) у законотворчому

провадженні у ВРУ в Регламенті Верховної Ради України, затвердженому

Законом України від 10 лютого 2010 р. № 1861-VI [449].

Підсумовуючи викладене вище, можна зробити висновок, що процедура

участі державних колегіальних органів у законотворчому процесі потребує
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чіткого закріплення в законодавстві. На нашу думку, вирішення зазначеної

проблеми можливе двома шляхами:

- чітким закріпленням в актах законодавства України, які регулюють

нормотворчі повноваження ВРУ, КМУ, Президента України, порядку

участі державних колегіальних органів у процесі підготовки проектів

законів, актів Президента України та КМУ;

- закріпленням у Конституції України права законодавчої ініціативи

державних колегіальних органів.

Другий варіант вбачається найбільш прийнятним з огляду на

необхідність забезпечення незалежності органів державного регулювання,

зокрема, органу державного регулювання у сфері енергетики, та зміцнення

експертної складової у процесі підготовки проектів законів, що регламентують

відносини у відповідних регульованих галузях.
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4.2. Ліцензійні повноваження органу державного регулювання у

сфері енергетики в Україні: поняття, види та напрями удосконалення

нормативно-правового закріплення

Одним із основних повноважень незалежних органів державного

регулювання є ліцензування діяльності суб’єктів господарювання регульованої

сфери. Саме через ліцензування як форму попереднього контролю незалежний

орган державного регулювання впливає на діяльність суб’єктів регульованої

сфери, визначаючи умови та правила здійснення такої діяльності з метою

збалансування інтересів всіх зацікавлених осіб. Крім того, як свідчить

зарубіжний досвід, плата за видання ліцензій є одним із суттєвих джерел

формування незалежного бюджету органу державного регулювання.

Ліцензуванню у сфері енергетики притаманні як загальні риси, властиві

інституту ліцензування господарської діяльності, так і галузеві особливості.

Слід звернути увагу, що питання ліцензування господарської діяльності були

предметом дослідження багатьох науковців, зокрема, І. Пастуха [301, с. 83–84],

Л. Шестак [538, с. 44–47], П. Пальчука [298, с. 73–77], Є. Провоторової [440, с.

23–24], Н. Кобецької [195, с. 30–32], В. Добровольської [156, с. 10–12],

А. Шпомер [543, с. 54–58], Т. Кравцової [228], О. Харитонова [516],

О. Кашперського [188], С. Вітвіцького [107], Е. Бекірової [39], І. Солошкіної

[489], А. Джуня [151], Т. Васильєвої [50], О. Кузьменко [237] та ін.

Аналіз наукових підходів до розуміння інституту ліцензування дає

підстави зробити висновок, що ліцензування господарської діяльності можна

розглядати з різних аспектів. По-перше, ліцензування є одним із основних

адміністративних методів державного управління (регулювання) у сфері

економіки, який полягає у прямому, безпосередньому, владному впливові

керуючого (регулюючого) суб’єкта на керовані (регульовані) об’єкти шляхом

встановлення спеціальних вимог (організаційних, кваліфікаційних та ін.) щодо

ведення певного виду господарської діяльності, видачі ліцензій суб’єктам
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ліцензування, які відповідають встановленим вимогам, здійсненні контролю за

дотриманням суб’єктами господарювання – ліцензіатами встановлених вимог

та вчиненні інших пов’язаних дій (зокрема, видачі дублікатів ліцензій тощо).

Так, відповідно до ч. 2 ст. 12 Господарського кодексу України (далі – ГКУ)

[127] ліцензування є одним із основних засобів регулюючого впливу держави

на діяльність суб’єктів господарювання. Згідно зі ст. 14 ГКУ зазначений засіб

державного регулювання спрямований на забезпечення єдиної державної

політики у цій сфері та захист економічних і соціальних інтересів держави,

суспільства та окремих споживачів. По-друге, ліцензування господарської

діяльності можна розглядати як один із видів неконфліктних

(неюрисдикційних) адміністративних проваджень, яке можна визначити як

регламентовану нормами адміністративного права сукупність стадій, етапів та

дій уповноважених суб’єктів публічної адміністрації, пов’язаних з видачею

ліцензій (їх переоформленням, видачею дублікатів), а також здійсненням

контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов та вжиттям заходів у

разі їх порушення (зокрема, шляхом видачі розпоряджень про усунення

порушень ліцензійних умов, анулювання ліцензій). У цьому контексті

ліцензійне провадження в сфері господарської діяльності є одним із різновидів

дозвільного провадження, яке визначається у науці адміністративного права як

регламентована адміністративно-процесуальними нормами діяльність органів

публічної адміністрації, під час якої вирішуються питання про забезпечення

реалізації прав фізичних та юридичних осіб на виконання певних дій або

зайняття певними видами діяльності шляхом надання їм відповідного дозволу

[236, с. 27]. По-третє, ліцензування розуміється як правовий режим щодо

окремих встановлених законодавством видів господарської діяльності, який

передбачає державне підтвердження та визначення меж права на їх здійснення,

контроль за такою діяльністю та можливість припинення останньої за

особливими підставами з боку повноважних органів держави [300, с. 3]. По-

четверте, ліцензування розглядають як один з видів адміністративних процедур.

Зокрема, О. В. Кашперський під процедурою ліцензування певних видів
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господарської діяльності розуміє 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 [188, с. 15]. І. В. Солошкіна

застосовує більш широкий підхід до розуміння терміну «процедура

ліцензування», зазначаючи, що процедури ліцензування можуть бути умовно

об’єднані у такі групи: 1) процедури, пов’язані з видачею, переоформленням,

анулюванням чи видачею дублікатів ліцензій. У зв’язку з тим, що наслідком

здійснення цих процедур є набуття певним суб’єктом статусу учасника

господарських відносин у частині, що стосується права здійснювати

конкретний вид господарської діяльності, такі процедури можна назвати

статусними; 2) облікові процедури, тобто процедури, пов’язані із веденням

ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів; 3) контрольні процедури –

процедури, пов’язані зі здійсненням контролю за дотриманням ліцензіатами

ліцензійних умов та видачею розпоряджень щодо усуненням порушень

законодавства у сфері ліцензування [489, с. 11]. По-п’яте, ліцензування

господарської діяльності можна розглядати як один із інститутів

адміністративного права [188, с. 5], який є сукупністю адміністративно-

правових норм, що регулюють однорідні суспільні відносини у сфері

ліцензування видів господарської діяльності. Інститут ліцензування є одним із

провідних інститутів у системі регулювання господарської діяльності, що набув

важливого значення в період переходу до ринкової економіки в Україні [188, с. 3].

Інститут ліцензування господарської діяльності розглядається науковцями як

сукупність норм імперативного характеру, які визначають права та обов’язки

органу ліцензування та суб’єкта господарювання на засадах субординації

(підпорядкування), і органи, які виступають від імені держави, наділені

функціями контролю за дотриманням ліцензійних умов у певній сфері та

можуть притягати осіб, які порушують вимоги законодавства, до

адміністративної відповідальності [297, с. 17]. Безпосередню основу

адміністративно-правового інституту ліцензування складає добровільний вступ
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суб’єкта, якого не наділено владними повноваженнями, у сферу

адміністративно-правових відносин, усвідомлене і бажане виконання

адміністративних обов’язків, які на нього покладаються відповідно до вимог

чинного законодавства України [537, с. 3]. При цьому за місцем у системі

адміністративного права інститут ліцензування господарської діяльності можна

визначити як один із основних інститутів адміністративно-господарського

права як підгалузі адміністративного права, а сукупність правових норм, які

регламентують ліцензування конкретних видів господарської діяльності – як

підінститути відповідних галузевих інститутів адміністративно-господарського

права, зокрема, енергетичного, транспортного, будівельного тощо. Поряд з цим

у науці адміністративного права існує думка, згідно з якою енергетичне,

транспортне, будівельне право є підгалузями адміністративного права [493, с.

34–35]. З цієї позиції сукупність правових норм, що регулюють ліцензування

господарської діяльності у певній сфері (енергетичній, транспортній,

будівельній тощо), є інститутом відповідної підгалузі адміністративного права

(енергетичного, транспортного, будівельного та ін.). З огляду на висловлену

нами вище позицію про доцільність виокремлення регуляторного права як

окремої підгалузі адміністративного права, вважаємо, що сукупність правових

норм, які регулюють відносини ліцензування у регульованих сферах економіки

можна вважати підінститутом загального правового інституту регуляторного

права. Відповідно, сукупність правових норм, які регулюють відносини

ліцензування у сфері енергетики слід вважати підінститутом правового

інституту державного регулювання у сфері енергетики. Вчені розглядають

ліцензування також як багатоаспектне поняття: елемент легітимації суб’єктів

господарської діяльності; умову здійснення певних видів господарської

діяльності; підставу виникнення права здійснювати види господарської

діяльності, що підлягають ліцензуванню; елемент механізму реалізації

конституційного права на підприємницьку діяльність [39, с. 3]; як особливу

форму контролю за порядком набуття спеціального правового статусу, умовами
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його реалізації та юридичними наслідками припинення діяльності, що підлягає

ліцензуванню [537, с. 5].

На сьогодні базовим законодавчим актом України, який регулює

відносини у сфері ліцензування господарської діяльності, є Закон України «Про

ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 р. № 222-VIII

[405]. Зауважимо, що цей Закон України було прийнято на заміну Закону

України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1

червня 2000 р. № 1775-ІІІ [406], у якому було зроблено спробу уніфікувати

принципи, підходи, процедури ліцензування видів господарської діяльності.

Хоча аналіз його норм свідчить про те, що значна кількість видів господарської

діяльності не підпадала під дію його вимог, тим не менше, вважаємо, що

зазначений законодавчий акт був досить прогресивним на момент його

прийняття. Передусім, у ньому було закріплено основні принципи

ліцензування, до яких, зокрема, віднесено: забезпечення рівності прав,

законних інтересів усіх суб’єктів господарювання; захист прав, законних

інтересів, життя та здоров’я громадян, захист навколишнього природного

середовища та забезпечення безпеки держави; встановлення єдиного порядку

ліцензування видів господарської діяльності на території України та визначення

його особливостей для окремих видів господарської діяльності, що зумовлені

специфікою їх провадження, у законах, що регулюють відносини у відповідній

сфері, крім випадків, передбачених частиною першою статті 9 цього Закону;

встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності, що підлягають

ліцензуванню; запровадження ліцензування окремого виду господарської

діяльності у разі недостатності інших засобів державного регулювання

господарської діяльності, визначених відповідним законом. До принципів

також віднесено неможливість використання ліцензування для обмеження

конкуренції у провадженні господарської діяльності.

Зауважимо, що зазначені законодавчі положення гуртуються на

теоретичних доробках, зокрема, представників науки адміністративного права,

які полягають у наступному :
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1) ліцензування може запроваджуватися щодо видів господарської

діяльності, здійснення яких є ризиковим для надважливих об’єктів,

зокрема таких, як життя та здоров’я людини, навколишнє природне

середовище, національна безпека;

2) ліцензування є одним із найбільш жорстких методів державного

регулювання у сфері економіки, а тому, відповідно, має

застосовуватися лише в разі недостатності (неефективності) інших

засобів державного впливу;

3) ліцензування не може застосовуватися державою в особі

уповноваженого органу ліцензування для створення необґрунтованих

переваг одного суб’єкта господарювання перед іншими, та,

відповідно, обмеження конкуренції на ринку;

4) вичерпний перелік видів господарської діяльності встановлюється

єдиним Законом (відповідно, на сьогодні – Законом України «Про

ліцензування видів господарської діяльності»).

Перший висновок, по суті, стосується законодавчих критеріїв віднесення

виду господарської діяльності до ліцензованих видів господарської діяльності.

Враховуючи зазначені критерії, можна з впевненістю констатувати, що

переважна більшість видів господарської діяльності (наприклад, виробництво,

передача, постачання електричної енергії) у сфері енергетики відповідає

зазначеним критеріям, а отже, обґрунтованим є віднесення їх до ліцензованих

видів господарської діяльності.

В Україні повноваження органу державного регулювання у сфері

енергетики щодо ліцензування діяльності суб’єктів господарювання визначені у

загальних (які стосуються, у тому числі, сфери енергетики) та спеціальних (які

регулюють відносини в певних сферах енергетики) законах, а також

конкретизовані у підзаконних нормативно-правових актах.

Вичерпний перелік видів господарської діяльності, які підлягають

ліцензуванню, визначений у ст. 7 базового законодавчого акту у сфері

ліцензування – Закону України «Про ліцензування видів господарської
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діяльності» № 222-VIII (далі – Закон про ліцензування). До ліцензованих видів

господарської діяльності у сфері енергетики, ліцензування яких належить до

повноважень органу державного регулювання у сфері енергетики, віднесено:

1) у сфері електроенергетики:

 діяльність у сфері електроенергетики, яка ліцензується з

урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про

електроенергетику», крім діяльності з постачання електричної

енергії за нерегульованим тарифом (постачання незалежним

електропостачальником);

2) у нафтогазовій сфері:

 транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним

трубопроводом;

 транспортування та розподіл природного газу, газу (метану)

вугільних родовищ, його зберігання в обсягах, що перевищують

рівень, встановлений ліцензійними умовами, та постачання, крім

постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за

нерегульованим тарифом;

3) у сфері теплопостачання:

 виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії

магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими

мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва,

транспортування та постачання теплової енергії за

нерегульованим тарифом.

Зауважимо, що перелік видів господарської діяльності, органом

ліцензування щодо яких є НКРЕКП, визначено у Переліку органів

ліцензування, затвердженому Постановою КМУ від 5 серпня 2015 р. № 609

[387].

Ліцензійні повноваження органу державного регулювання у сфері

енергетики передбачені в загальному законодавчому акті, що регулює

відносини в сферах природних монополій та на суміжних ринках, – у Законі
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України «Про природні монополії». Згідно зі ст. 7 вказаного Закону діяльність

суб’єктів господарювання у сферах природних монополій та на суміжних

ринках підлягає ліцензуванню відповідно до закону. В умовах та правилах

здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій та на

суміжних ринках (ліцензійних умовах) визначаються зобов’язання суб’єктів

природних монополій з надання технічних умов щодо інженерного

забезпечення об’єкта будівництва згідно з вимогами законодавства. Відповідно

до ст. 13 цього Закону органами ліцензування господарської діяльності у

зазначених сферах визначені національні комісії регулювання природних

монополій. Згідно зі ст. 14 зазначеного Закону національні комісії регулювання

природних монополій мають право застосовувати у встановленому законом

порядку відповідні санкції до суб’єктів природних монополій та суб’єктів

господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, за порушення

ними умов та правил здійснення підприємницької діяльності у сферах

природних монополій та на суміжних ринках (ліцензійних умов). Враховуючи

положення статей 5 та 6 Закону України «Про природні монополії», НКРЕКП

наділена ліцензійними повноваженнями у нафтогазовій сфері, сферах

електроенергетики та теплопостачання. Зазначені повноважені закріплені також

у Положенні про НКРЕКП. Зауважимо, що відповідними положеннями Закону

України «Про природні монополії» визначаються не конкретні види

господарської діяльності, а лише сфери природних монополій та суміжні ринки.

Однак ці сфери сформульовані саме як види господарської діяльності, що може

викликати неоднозначне розуміння.

Ліцензійні повноваження органу державного регулювання у сфері

енергетики передбачені також у Положенні про НКРЕКП, затвердженому

Указом Президента України від 10 вересня 2014 р. № 715/2014 [388].

Відповідно до п. 5 згаданого Положення про НКРЕКП комісія розробляє і

затверджує інструкцію про порядок видачі ліцензій на право провадження

господарської діяльності у сферах електроенергетики та теплопостачання;
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умови та правила провадження ліцензованої діяльності (ліцензійні умови), а

також порядки контролю за дотриманням ліцензійних умов.

Як зазначалося вище, одним із основних принципів ліцензування у сфері

господарської діяльності є закріплення вичерпного переліку ліцензованих видів

господарської діяльності в єдиному законодавчому акті – базовому законі про

ліцензування. Однак, проведений аналіз положень попереднього Закону

України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» і чинного

Закону про ліцензування на предмет закріплення ліцензованих видів

господарської діяльності дозволяє зробити такі висновки:

1) як і в Законі України «Про ліцензування певних видів господарської

діяльності», у чинному Законі про ліцензування перелік видів господарської

діяльності у сфері енергетики відрізняється від формулювання видів

господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню згідно із Законом

України «Про природні монополії»;

2) так само як і Закон України «Про ліцензування певних видів

господарської діяльності», чинний Закон про ліцензування не визначає

конкретні види господарської діяльності у сфері електроенергетики,

обмежуючись лише сферою їх провадження, що, безумовно, суперечить

задекларованому принципу закріплення саме в цьому Законі вичерпного

переліку ліцензованих видів господарської діяльності (а не сфер їх

провадження). Крім того, в частині визначення ліцензованих видів

господарської діяльності у сфері електроенергетики положення ст. 7 Закону про

ліцензування не узгоджуються також з абзацом другим ч. 1 ст. 6 цього ж

Закону, в якому передбачено, що види господарської діяльності, на здійснення

яких державний колегіальний орган видає ліцензії, встановлюються цим

Законом;

3) на відміну від Закону України «Про ліцензування певних видів

господарської діяльності», вимоги чинного Закону про ліцензування

поширюються на ліцензування видів господарської діяльності у сфері

електроенергетики, однак з урахуванням особливостей, передбачених
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спеціальним законодавчим актом у зазначеній сфері – Законом України «Про

електроенергетику».

Наголошуємо, що у Законі про ліцензування визначено новий порядок

розробки та затвердження ліцензійних умов, відмінний від Закону України

«Про ліцензування певних видів господарської діяльності». Так, відповідно до

попереднього Закону про ліцензування ліцензійні умови – це установлений з

урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних

та інших спеціальних вимог, обов’язкових для виконання при провадженні

видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Згідно зі ст. 8

вказаного Закону ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення

якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги

для провадження певного виду господарської діяльності. Зазначеним Законом

було передбачено, що ліцензійні умови затверджуються органом ліцензування

за погодженням зі спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування

(крім випадків, коли згідно зі спеціальними законами в сфері ліцензування не

передбачено, що ліцензійні умови затверджуються органом ліцензування без

погодження з іншими державними органами, як у випадку з ліцензуванням

видів господарської діяльності у сфері електроенергетики). Натомість, у ст. 1

чинного Закону про ліцензування визначено, що ліцензійні умови – це

нормативно-правовий акт КМУ, положення якого встановлюють вичерпний

перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік

документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії. Таким чином,

ліцензійні умови за Законом про ліцензування для всіх ліцензованих видів

господарської діяльності, на які поширюється дія цього Закону,

затверджуються КМУ. Звертаємо увагу, що Закон про ліцензування значно

скоротив перелік видів господарської діяльності (сфер господарської

діяльності), на які не поширюється встановлений цим Законом уніфікований

порядок видачі, переоформлення та анулювання ліцензій. Так, дія цього Закону

не поширюється на порядок ліцензування банківської діяльності (ліцензування

якої здійснюється відповідно до Закону України «Про банки і банківську
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діяльність»), діяльності у галузі телебачення і радіомовлення (ліцензування

здійснюється відповідно до Закону України «Про телебачення і

радіомовлення»), а також виробництва та торгівлі спиртом етиловим,

коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами

(ліцензування здійснюється відповідно до Закону України «Про державне

регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,

алкогольних напоїв та тютюнових виробів»). Відповідно, Закон про

ліцензування поширюється на всі ліцензовані види господарської діяльності у

сфері енергетики.

Зауважимо, що згідно з п. 5 ч. 1 ст. 7 Закону про ліцензування

ліцензування видів господарської діяльності у сфері електроенергетики

здійснюється відповідно до вимог цього Закону, однак, з урахуванням

особливостей, передбачених Законом України «Про електроенергетику».

Виходячи з положень Закону України «Про електроенергетику»,

ліцензійні повноваження органу державного регулювання у сфері енергетики,

зокрема, включають:

 затвердження умов і правил здійснення ліцензованих видів

діяльності у сфері енергетики;

 ліцензування діяльності у сфері електроенергетики;

 здійснення контролю за додержанням ліцензіатами умов та правил

здійснення ліцензованої діяльності (включаючи здійснення

перевірок дотримання умов ліцензованої діяльності);

 застосування до ліцензіатів санкцій за порушення умов здійснення

ліцензованих видів діяльності.

Згідно із ч. 3 ст. 13 Закону України «Про електроенергетику» умови та

правила здійснення окремих видів господарської діяльності у сфері

електроенергетики затверджуються національною комісією, що здійснює

державне регулювання у сфері енергетики (відповідно, на сьогодні – НКРЕКП).

У зв’язку з цим виникає питання: який орган має затверджувати ліцензійні

умови здійснення видів господарської діяльності у сфері електроенергетики? З
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одного боку, Закон про ліцензування поширюється на ліцензування видів

господарської діяльності у сфері електроенергетики з урахуванням

особливостей, передбачених Законом України «Про електроенергетику». А

отже, порядок затвердження ліцензійних умов органом державного

регулювання у сфері енергетики можна було б вважати такою особливістю.

Проте, з другого боку, згідно із Законом про ліцензування ліцензійні умови – це

виключно нормативно-правовий акт КМУ.

Таким чином, з наведених вище положень Закону про ліцензування

можна зробити висновок про те, що орган державного регулювання у сфері

енергетики позбавляється повноважень із затвердження ліцензійних умов щодо

всіх видів господарської діяльності, ліцензування яких віднесено до його

повноважень (включаючи ліцензовані види господарської діяльності у сфері

електроенергетики), що, на наш погляд, є необґрунтованим, з огляду на

необхідність забезпечення незалежності органу державного регулювання у

сфері енергетики при здійсненні ним ліцензування господарської діяльності як

невід’ємної частини його регуляторних повноважень.

При цьому також слід звернути увагу, що Законом про ліцензування

чітко не передбачені повноваження державних колегіальних органів щодо

розроблення проекту ліцензійних умов щодо видів господарської діяльності,

ліцензування яких віднесено до повноважень зазначених органів. Так,

повноваження органів ліцензування щодо розроблення ліцензійних умов

передбачені у ст. 9 Закону про ліцензування. Утім тут ідеться лише про

відповідні повноваження таких органів ліцензування як центральні органи

виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві

органи виконавчої влади. Про державні колегіальні органи у зазначеній статті

не згадується. Відповідно, ця прогалина в Законі може призвести до проблем

при застосуванні Закону на практиці та має бути усунута.

Крім того, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 4 Закону про ліцензування

спеціально уповноважений орган з питань ліцензування погоджує проекти

нормативно-правових актів у сфері ліцензування (у тому числі ліцензійні
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умови), що розробляються та/або приймаються органами виконавчої влади,

державними колегіальними органами. Це означає, що ліцензійні умови, а також

інші нормативно-правові акти з питань ліцензування, які

розробляються/затверджуються органом державного регулювання у сфері

енергетики, підлягають попередньому погодженню зі спеціально

уповноваженим органом з питань ліцензування (на сьогодні – з Державною

регуляторною службою). Зауважимо, що необхідність погодження нормативно-

правових актів зі спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування

була передбачена також і Законом України «Про ліцензування певних видів

господарської діяльності», однак ця вимога не стосувалася сфери

електроенергетики. Відповідно, на сьогодні це питання є дискусійним.

У Законі України «Про електроенергетику» містяться певні особливості

ліцензування господарської діяльності у сфері електроенергетики. Однак у

ньому не врегульовано саме ліцензійне провадження, що є суттєвою

прогалиною.

Звертаємо увагу, що в інших спеціальних законах, відповідно до яких

здійснюється ліцензування видів господарської діяльності у сферах, визначених

у ч. 1 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської

діяльності», основні елементи ліцензійного провадження врегульовані.

Зокрема, в Законі України «Про банки і банківську діяльність» від 7

грудня 2000 р. № 2121-ІІІ [339] спеціальні положення присвячені ліцензійному

провадженню (статті 19, 191). Так, ст. 19 цього Закону закріплено вичерпний

перелік документів, які юридична особа, що має намір здійснювати банківську

діяльність, зобов’язана протягом року з дня державної реєстрації подати НБУ

разом із заявою для отримання банківської ліцензії, а також визначено строк,

упродовж якого НБУ зобов’язаний прийняти рішення про надання банківської

ліцензії чи про відмову в її наданні (протягом двох місяців з дня отримання

повного пакета документів, визначеним цим Законом). У ст. 191 зазначеного

Закону міститься вичерпний перелік підстав для відмови у видачі банківської

ліцензії.
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У Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання

ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 р. № 2664-ІІІ [435] міститься

окремий розділ, присвячений ліцензійному провадженню у сфері ринків

фінансових послуг. Так, у розділі VI вказаного Закону, зокрема, визначені

ліцензовані види господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг

(ст. 34), закріплено вимоги щодо переліку документів, які подаються органу

ліцензування (Нацкомфінпослуг) для одержання ліцензії (ст. 35), визначено

строк, протягом якого орган ліцензування має прийняти рішення про видачу

ліцензії або про відмову у її видачі (не пізніше ніж тридцять календарних днів з

дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до

заяви, якщо законом, що регулює відносини у певних сферах господарської

діяльності, не передбачений інший строк видачі ліцензії на окремі види

діяльності), вичерпний перелік підстав для прийняття рішення про відмову у

видачу ліцензії (недостовірність даних у документах, поданих заявником, для

отримання ліцензії; невідповідність заявника згідно з поданими документами

ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності,

зазначеного в заяві про видачу ліцензії (ст. 36), перелік відомостей, які

містяться у ліцензії (ст. 37), порядок видачі ліцензії (ст. 38).

Прикладом детального унормування ліцензійного провадження у сфері

господарської діяльності є Закон України «Про телекомунікації» від 18

листопада 2003 р. № 1280-IV [432]. Зокрема, у ньому містяться визначення

термінів «ліцензія» та «ліцензування» у розумінні цього Закону (ст. 1),

визначено ліцензовані види господарської діяльності (ст. 42), закріплено

основні принципи ліцензування у сфері телекомунікацій (ст. 43), визначено

правову природу ліцензійних вимог (ст. 44), закріплено вичерпний перелік

документів, які додаються до заяви про одержання ліцензії, встановлено строк,

протягом якого національна комісія, що здійснює державне регулювання у

сфері зв’язку та інформатизації, приймає рішення про видачу ліцензії або про

відмову в її видачі (не більше 30 робочих днів від дати реєстрації заяви про

видачу ліцензії), вичерпний перелік підстав для прийняття рішення про відмову
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у видачі ліцензії (недостовірність даних у документах, поданих заявником, для

отримання ліцензії; невідповідність заявника та поданих документів

ліцензійним умовам, установленим для певного виду господарської діяльності у

сфері телекомунікацій; неможливість видачі ліцензії внаслідок раніше

прийнятого рішення про обмеження їх чисельності та розподілу на конкурсних

засадах) (ст. 46), порядок видачі ліцензій (ст. 48), порядок продовження строку

дії ліцензії (ст. 49), переоформлення ліцензії (ст. 50), порядок видачі дубліката

ліцензії (ст. 52) вимоги щодо плати за видачу, переоформлення, видачу

дубліката, копії ліцензії, продовження терміну її дії (ст. 53), порядок

анулювання ліцензії (ст. 55).

Враховуючи зазначене, вважаємо, що в Законі України «Про

електроенергетику» мають бути визначені основні елементи ліцензійного

провадження, зокрема, закріплено перелік документів, які мають додаватися до

заяви на отримання ліцензії, встановлено строк, протягом якого орган

державного регулювання у сфері енергетики має прийняти рішення про

надання ліцензії або про відмову у видачі ліцензії, закріплено вичерпний

перелік підстав для відмови у видачі ліцензій тощо.

Розробляючи відповідні положення законодавства, слід врахувати

наукові підходи до розуміння структури ліцензійного провадження, розроблені

в науці. Зокрема, Е. Е. Бекірова визначає, що процедура ліцензування включає

послідовні обов’язкові етапи як комплекси процедурних дій: 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 [39, с. 5]. І. Д. Пастух виділяє дві стадії ліцензійного

провадження. Перша містить комплекс заходів, спрямованих на забезпечення

вирішення питання про видачу або про відмову у видачі ліцензії суб’єкту
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господарювання. Основними етапами цієї стадії є: а) порушення ліцензійного

процесу (прийняття та реєстрація заяви, інших необхідних документів); б)

перевірка даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії, та

відповідності їх ліцензійним умовам, встановленим для обраного виду

діяльності; в) прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову в її

видачі. Друга стадія ліцензійного провадження полягає у здійсненні контролю

за додержанням володарями ліцензій ліцензійних умов, встановлених для

обраного виду діяльності. Вона починається з моменту отримання суб’єктом

господарювання ліцензії на обраний вид діяльності і припиняється із

закінченням терміну дії ліцензії або її анулюванням і може супроводжуватись

такими факультативними діями органів ліцензування, як продовження дії

ліцензії на наступний термін, її переоформлення та видача дубліката [300, с. 6].

На думку О. В. Кашперського, у виникненні, зміні і припиненні ліцензійних

суспільних відносин виділяють наступні стадії: 1) превентивна, що полягає в

державній реєстрації здобувача ліцензії та його подальших діях до одержання

статусу ліцензіата, а саме: звернення здобувача до органу ліцензування, розгляд

його заяви про видачу ліцензії; 2) стадія ліцензування – сукупність подальших

дій ліцензіата, зокрема реалізація прав та обов’язків, наданих ліцензією,

переоформлення документів, що підтверджують наявність ліцензії. На цій стадії

вчиняються дії, що ініціюються органами ліцензування; зупинення дії ліцензій,

їх анулювання, а також нагляд за дотриманням статусу ліцензіата; 3)

постліцензійна, що включає всі подальші дії після анулювання ліцензії і

припинення статусу ліцензіата [188, с. 14–15]. Л. В. Шестак, аналізуючи стадії

ліцензійного провадження, звертає увагу, що, зокрема, на стадії порушення

провадження по справі з’ясовується, чи є в наявності достатні документи для

порушення питання про видачу ліцензії; чи виступає заявник від свого імені, чи

є заявник праводієздатним. Основу стадії перевірки здобувача визначеним

кваліфікаційним вимогам складає процес доказування. Пізнання в ліцензійному

провадженні пов’язано з перевіркою практичних навичок роботи здобувача.

Рішення про видачу чи про відмову у видачі ліцензії є основними видами актів
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управління, які завершують провадження по видачі ліцензій [537, с. 11–12]. На

думку Л. В. Шестак, необхідне законодавче закріплення можливості винесення

третього виду рішення – про припинення провадження по справі, хоча в

законодавстві даний інститут відсутній. Заключною стадією ліцензійного

провадження є виконання рішення. На цій стадії невладний суб’єкт іменується

ліцензіатом, він зобов’язаний виконувати встановлені для нього вимоги й

умови, а орган виконавчої влади повинен контролювати їх виконання. Тобто

саме на цій стадії відбувається добровільна зміна правового статусу заявника,

внаслідок чого він має право здійснювати заборонений для інших вид

господарської діяльності, визначений у ліцензії та на нього покладаються

визначені обов’язки, яких не мають інші суб’єкти. Наявність стадії виконання

прийнятого рішення ще не означає, що ліцензіат у своїй діяльності не вступає у

правові відносини з органом ліцензування чи іншими державними органами,

оскільки протягом всього часу здійснення визначеного виду господарської

діяльності може провадитися контрольне провадження [537, с. 11–12].

На підставі аналізу наукових підходів можна зробити висновок про

наявність вузького та широкого розуміння ліцензійного провадження.

Ліцензійне провадження у вузькому розумінні – це сукупність стадій, етапів та

дій, пов’язаних із виданням ліцензії, тоді як у широкому розумінні – сукупність

усіх проваджень у сфері ліцензування. На наш погляд, доцільно розрізняти

ліцензійне провадження та провадження у сфері ліцензування. При цьому під

ліцензійним провадженням слід розуміти ліцензійне провадження у вузькому

розумінні – стадії, етапи та дії, пов’язані з виданням ліцензії. Натомість, у сфері

ліцензування можна виокремити різні види проваджень, як неконфліктних

(неюрисдикційних), так і конфліктних (юрисдикційних). Зокрема, серед

неконфліктних проваджень у сфері ліцензування можна виділити власне

ліцензійне провадження, нормотворче провадження (сукупність стадій, етапів

та дій, пов’язаних з розробкою, погодженням та прийняттям ліцензійних умов

та інших нормативно-правових актів з питань ліцензування), контрольне

провадження (сукупність стадій, етапів та дій, пов’язаних із здійсненням
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контролю за дотриманням законодавства у сфері ліцензування всіма

учасниками відносин у сфері ліцензування). У разі порушення вимог

законодавства у сфері ліцензування можуть мати місце також конфліктні

провадження, зокрема, адміністративно-деліктні (наприклад, накладення

штрафів на ліцензіатів за порушення ліцензійних умов), провадження із

розгляду скарг (наприклад, провадження із розгляду скарг споживачів товарів,

робіт послуг ліцензіатів), адміністративно-позовні (наприклад, оскарження

рішення органу ліцензування про відмову у видачі ліцензії).

Звертаємо увагу, що не лише порядок ліцензування у сфері

електроенергетики викликає чимало запитань у контексті Закону про

ліцензування, але і ліцензування господарської діяльності у сфері природного

газу. Як зазначалося вище, 1 жовтня 2015 р. набрав чинності Закон України

«Про ринок природного газу». Відповідно до ст. 9 вказаного Закону ліцензійні

умови провадження господарської діяльності на ринку природного газу,

пов’язаної з його транспортуванням, розподілом, зберіганням, наданням послуг

установки LNG, постачанням природного газу, затверджуються Регулятором

після консультацій із Секретаріатом ЕнС. Таким чином, на сьогодні існує

колізія між нормами Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності» та Закону України «Про ринок природного газу». При цьому Закон

України «Про ринок природного газу» було прийнято пізніше, ніж Закон

України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». Крім того,

він є спеціальним Законом по відношенню до сфери регулювання відносин на

ринку природного газу. Відповідно, виходячи із прийнятих у теорії права

способів вирішення колізій у законодавстві, його положення мають пріоритет

над положеннями Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності». Однак, з метою однозначного вирішення цієї проблеми необхідним

є внесення відповідних змін до Закону України «Про ліцензування видів

господарської діяльності».

Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування також

наділений наглядовими повноваженнями щодо діяльності органу державного
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регулювання у сфері енергетики у сфері ліцензування. Так, відповідно до п. 5 ч.

1 ст. 4 Закону про ліцензування спеціально уповноважений орган з питань

ліцензування здійснює нагляд за додержанням органами державної влади,

державними колегіальними органами законодавства у сфері ліцензування. При

цьому потрібно звернути увагу, що наглядові повноваження спеціально

уповноваженого органу з питань ліцензування стосовно органів ліцензування за

Законом про ліцензування стали більш жорсткими та не узгоджуються значною

мірою з принципом незалежності органу державного регулювання у сфері

енергетики. На деякі з них вважаємо за потрібне звернути особливу увагу. По-

перше, відповідно до ст. 20 Закону України «Про ліцензування певних видів

господарської діяльності» державний нагляд за додержанням органами

ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування здійснюється

спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування шляхом проведення

планових та позапланових перевірок відповідно до Закону України «Про

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської

діяльності», тоді як згідно зі ст. 19 Закону про ліцензування – у порядку,

встановленому КМУ за поданням спеціально уповноваженого органу з питань

ліцензування. Тобто, порядок проведення планових та позапланових

наглядових заходів на предмет дотримання органом державного регулювання у

сфері енергетики законодавства про ліцензування має встановлюватися Урядом

за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування. По-

друге, згідно з Законом України «Про ліцензування певних видів господарської

діяльності» виключними підставами для проведення спеціально

уповноваженим органом з питань ліцензування позапланових перевірок

додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування є

надходження до нього в письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення

вимог законодавства у сфері ліцензування, або ж необхідність перевірки

виконання розпоряджень про усунення порушень органом ліцензування вимог

законодавства у сфері ліцензування. Натомість, Законом про ліцензування (ч. 2
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ст. 19) передбачено значно розширений перелік підстав для позапланових

перевірок, до яких віднесено:

1) наявність повідомлення в письмовій формі про порушення органом

ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування;

2) видання розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері

ліцензування з метою перевірки його виконання органом ліцензування;

3) виявлення інформації, що вказує на порушення органом ліцензування

законодавства у сфері ліцензування (зокрема, в Єдиному державному реєстрі

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, листах, щорічних звітах та

офіційних інформаційних ресурсах органів ліцензування);

4) рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування про

необхідність проведення перевірки додержання певним органом ліцензування

законодавства у сфері ліцензування;

5) доручення КМУ.

Враховуючи зазначене, законодавство України, що регулює відносини

ліцензування у сфері енергетики, потребує удосконалення, на що звертають

увагу науковці та практики. Зокрема, В. Коробкін пропонує розробити та у

подальшому прийняти законопроект, який би врегульовував особливості

ліцензування в електроенергетиці та сфері теплопостачання; визначення та

узагальнення в одному документі існуючого досвіду правового регулювання

ліцензування, усунення існуючих на сьогоднішній день недоліків у правовому

регулюванні, а також закріплення нових норм щодо захисту прав споживачів

послуг суб’єктів природних монополій [220, с. 9–10]. О. Кишко вважає за

доцільне розробити проект закону про особливості ліцензування в

електроенергетиці [191, с. 55].

Визначаючи необхідність удосконалення законодавства України щодо

ліцензування видів господарської діяльності у сфері енергетики, вважаємо

доцільними, зокрема, наступні шляхи вирішення цієї проблеми.

По-перше, необхідно визначити на рівні закону єдиний перелік видів

господарської діяльності у сфері енергетики (саме видів, а не сфер/секторів їх
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здійснення), які підлягають ліцензуванню. Вважаємо, що такий перелік має

міститися у базовому законодавчому акті у сфері ліцензування – Законі України

«Про ліцензування видів господарської діяльності».

По-друге, у статусному законі про національні регуляторні комісії

закріпити перелік ліцензійних повноважень зазначених органів. З метою

забезпечення незалежності органу державного регулювання у сфері енергетики

при здійсненні ліцензійних повноважень запропоновано вилучити із Закону

України «Про ліцензування видів господарської діяльності» вимогу про

необхідність погодження ліцензійних умов та інших нормативно-правових

актів з питань ліцензування державних колегіальних органів (зокрема, органу

державного регулювання у сфері енергетики) зі спеціально уповноваженим

органом з питань ліцензування, а також положення щодо контрольних

повноважень спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування по

відношенню до реалізації ліцензійних повноважень державними колегіальними

органами (зокрема, органом державного регулювання у сфері енергетики).

По-третє, в Законі України «Про електроенергетику» необхідно

закріпити основні елементи ліцензійного провадження. Зокрема, слід визначити

перелік документів, які додаються до заяви (вимоги щодо таких документів) на

отримання ліцензії, встановити строк, протягом якого орган державного

регулювання у сфері енергетики повинен прийняти рішення про видачу ліцензії

або про відмову у видачі ліцензії, визначити вичерпний перелік підстав для

відмови у видачі ліцензії тощо.
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4.3. Роль органу державного регулювання у сфері енергетики в

Україні у механізмі захисту прав споживачів енергетичних послуг

Захист прав споживачів енергетичних послуг є однією з основних

функцій органів державного регулювання у сфері енергетики відповідно до

законодавства ЄС та держав – членів ЄС.

Аналіз енергетичного законодавства ЄС, зокрема, Директив 2009/72/ЕС

та 2009/73/ЕС, свідчить про те, що до захисту прав споживача енергетичних

послуг відносяться як механізми реалізації прав споживачів, так і власне

механізми їх захисту. Відповідно, захист прав споживачів енергетичних послуг

можна розглядати у широкому (як механізми реалізації, так і механізми захисту

прав споживачів енергетичних послуг) та вузькому (як механізми захисту прав

споживачів енергетичних послуг) розумінні. Враховуючи, що в механізмі

розгляду скарг споживачів орган державного регулювання у сфері енергетики,

як буде продемонстровано нижче, як правило, відіграє, по суті, лише

моніторингову/контрольну роль, на нашу думку, у контексті ролі органу

державного регулювання у сфері енергетики захист споживачів енергетичних

послуг потрібно розглядати саме в широкому розумінні.

Зокрема, Директивою 2009/72/ЕС передбачено, що органи державного

регулювання у сфері енергетики мають бути наділені повноваженнями брати

участь разом з іншими уповноваженими органами у забезпеченні високих

стандартів універсальної та публічної послуги з метою захисту вразливих

споживачів та повної ефективності заходів захисту споживачів. Вимоги щодо

обов’язку публічної послуги закріплені у ст. 3 вказаної Директиви. Згідно з

цією нормою держави – члени можуть, у загальних економічних інтересах,

покласти на підприємства, що здійснюють свою діяльність в

електроенергетичному секторі, обов’язки публічної послуги, які можуть мати

відношення до безпеки, включаючи безпеку постачання, регулярність, якість та

вартість поставок та захист навколишнього природного середовища,
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включаючи енергоефективність, енергію з відновлюваних джерел та захист

клімату. Такі обов’язки мають бути чіткими, прозорими, недискримінаційними,

підлягати контролю, та гарантувати рівні умови доступу національним

споживачам до електроенергетичних компаній Співтовариства.

Найкращий захист прав споживачів гарантується можливістю

ефективного вирішення спорів для всіх споживачів. У зв’язку з цим держави –

члени повинні запровадити швидкі та ефективні процедури розгляду скарг

споживачів. Однак, захист прав споживачів не обмежується лише дієвими

процедурами оскарження. Згідно із Додатком 1 до Електроенергетичної

Директиви заходи із захисту прав споживачів, зокрема, містять наступні.

По-перше, держави – члени повинні гарантувати споживачам право на

укладення договору з постачальником електроенергетичних послуг, у якому

мають визначатися: найменування та адреса постачальника; послуги, що

надаються, рівні якості послуг, а також час первинного підключення; види

послуг з обслуговування, що пропонуються; способи отримання чинної

інформації про всі тарифи та платежі за обслуговування; термін дії контракту,

умови поновлення та припинення послуг та контракту, а також безоплатного

дострокового припинення контракту; будь-яка компенсація та умови

відшкодування, які застосовуються, у разі, якщо надаються послуги неналежної

якості, включаючи неналежно оформлені та несвоєчасно направлені рахунки;

спосіб ініціювання процедури оскарження; інформація щодо прав споживачів,

включаючи порядок подання та розгляду скарг та будь-яка інформація з цього

приводу, чітко визначена на рахунку або на веб-сайті електроенергетичної

компанії. Умови мають бути справедливими та добре зрозумілими заздалегідь.

У будь-якому випадку, надання цієї інформації має передувати укладенню

контракту. У разі, якщо контракт укладається через посередників, відповідний

посередник має повідомити необхідну інформацію до укладення контракту.

По-друге, споживач має бути повідомлений про будь-які спроби змінити

умови контракту та поінформований про своє право на відмову у разі

отримання такого повідомлення. Провайдери послуг повинні повідомляти своїх
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споживачів у прозорий та сучасний спосіб про будь-які підвищення цін

заздалегідь, однак не пізніше, ніж на один звичайний розрахунковий період

після набрання чинності підвищеними тарифами. Держави – члени також

повинні забезпечити своїм споживачам можливість вільно відмовитись від

контрактів, якщо вони не погоджуються з новими умовами, доведеними до їх

відома провайдером електроенергетичної послуги.

По-третє, споживачі мають право на отримання прозорої інформації про

ціни та тарифи та про стандартні строки та умови щодо доступу та

використання електроенергетичних послуг.

По-четверте, споживачам має гарантуватися широкий вибір способів

платежу, які не можуть бути підставою для дискримінації споживачів. Системи

передоплати мають бути справедливими та адекватно відображати очікуване

споживання. Будь-які відмінності у строках та умовах повинні відображати

вартість для постачальника різних платіжних систем. Загальні строки та умови

мають бути справедливими та прозорими. Вони повинні викладатися чіткою та

сучасною мовою та не містити позадоговірних бар’єрів для реалізації прав

споживачів, наприклад, надмірну контрактну документацію. Споживачі мають

бути захищені від нечесних або неправильних методів продажу.

По-п’яте, споживачі повинні отримувати перевагу від прозорих, простих

та недорогих процедур розгляду їх скарг. Зокрема, всі споживачі повинні мати

право на належний стандарт послуги та розгляду скарг їхнім провайдером

електроенергетичної послуги. Така досудова процедура розгляду спорів

повинна забезпечити вирішення спорів чесно, швидко, бажано в межах трьох

місяців, із забезпеченням, де можливо, системи відшкодування та/або

компенсації. Вони повинні, за можливості, відповідати принципам,

встановленим Рекомендацією Комісії 98/257/ЄС від 30 березня 1998 р. про

принципи, що застосовуються органами, відповідальними за досудове

вирішення спорів споживачів.

По-шосте, споживачі мають бути поінформовані про свої права,

пов’язані із доступом до універсальної послуги.
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По-сьоме, мати в своєму розпорядженні інформацію про споживання

електричної енергії, та мати можливість, на підставі спеціальної угоди та

безоплатно, надавати доступ до інформації про обчислення споживання будь-

якому зареєстрованому постачальнику. На сторону, відповідальну за

управління інформацією, має бути покладено обов’язок надавати таку

інформацію постачальнику. Держави – члени повинні визначити формат

інформації та процедуру доступу до неї для постачальників та споживачів. Така

послуга має надаватися без будь-яких додаткових витрат для споживача.

По-восьме, споживачі мають бути належним чином поінформовані про

фактичне споживання електроенергії та витрати, що дозволяють їм регулювати

своє власне споживання електроенергії. Ця інформація повинна надаватися

через належний проміжок часу, який має враховувати потужність

обчислювального обладнання споживача та електроенергетичного товару.

Також має враховуватися економічна ефективність таких заходів. За таку

послугу зі споживачів не повинні справлятися додаткові платежі.

По-дев’яте, споживачі повинні отримувати кінцевий рахунок після будь-

якої зміни електроенергетичного постачальника не пізніше, ніж за шість тижнів

після такої зміни. Крім того, зазначеним Додатком передбачено, що держави –

члени повинні забезпечити впровадження розумних систем обліку, які повинні

сприяти активній участі споживачів на ринку електропостачання. Слід

зазначити, що у Електроенергетичній Директиві 2009 року дістали подальшого

розвитку вимоги Директиви 2003/54/ЄС ЄП та Ради про спільні правила для

внутрішнього ринку електроенергії, що скасовує Директиву 96/92/ЄС щодо

забезпечення реалізації та захисту прав споживачів, зокрема, щодо

забезпечення права вибору постачальника електричної енергії, надання

необхідної інформації, гнучкості у можливості зміни постачальника, обліку

споживання тощо [90, с. 8–15].

Крім того, Директива 2009/72/ЕС зобов’язує держав –членів ЄС

забезпечувати надання універсальної послуги таким категоріям споживачів, як

домогосподарства та малі підприємства (якщо держава визнає це
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обґрунтованим). При цьому під універсальною послугою у вказаній Директиві

розуміється право на отримання постачання електроенергії визначеної якості, в

межах їхньої території, за обґрунтованими, легко порівнюваними, прозорими та

недискримінаційними цінами. З цією метою держави – члени можуть

призначити постачальника останньої інстанції. Держави – члени також повинні

покласти на компанії – дистрибутори обов’язок щодо приєднання споживачів

до своїх мереж на умовах та за тарифами, встановленими відповідно до

процедур, визначених у статті 37 (6) цієї Директиви, якою закріплено права та

обов’язки органів державного регулювання. Вимоги щодо забезпечення

надання публічної послуги домогосподарствам та малим підприємствам

містяться також у Директиві 2009/73/ЕС.

Таким чином, згідно із законодавством ЄС малі підприємства

відносяться до груп енергетичних споживачів, які потребують особливого

захисту. У зв’язку з цим потребує з’ясування термін «малі підприємства».

Зауважимо, що у Директиві 2009/73/ЕС визначення зазначеної категорії не

надається. Натомість, знаходимо таке визначення у Директиві 2009/72/ЕС, у ст.

3 (3) якої під малими підприємствами розуміються підприємства з чисельністю

працюючих менше 50 осіб та річним обігом або загальним балансом не більше

10 мільйонів Євро.

Зауважимо, що у законодавстві ЄС існує загальне визначення малих та

середніх підприємств (далі – МСП), закріплене у Рекомендації ЄК від 6 травня

2003 року 2003/361/EC щодо визначення мікропідприємств, малих та середніх

підприємств [596, с. 36–41], яке рекомендоване для застосування як на рівні ЄС,

так і на національному рівні держав – членів ЄС. Згідно з цією Рекомендацією

до категорії МСП відносяться три види підприємств: середні, малі та

мікропідприємства. Поділ на зазначені види здійснюється на підставі двох

критеріїв: чисельності найманих працівників та фінансового критерію (річного

обороту та/або загального річного балансу). Так, до категорії середніх

підприємств відносяться підприємства з кількістю найманих працівників від 50

до 249, розміром річного обороту до 50 мільйонів євро та розміром загального
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річного балансу – до 43 мільйонів євро. Малими вважаються підприємства з

чисельністю найманих працівників від 10 до 49, розміром річного обороту та

загального річного балансу до 10 мільйонів євро. Мікропідприємствами є

підприємства, які мають менше 10 найманих працівників; річний оборот та

загальний річний баланс зазначених підприємств повинні складати до 2

мільйонів євро.

Виходячи із зазначеного визначення МСП, вважаємо, що до категорії

малих підприємств у розумінні Директив 2009/72/ЕС та 2009/72/ЕС мають бути

віднесені малі підприємства та мікропідприємства.

Іншою категорією споживачів енергії, яка потребує особливого захисту

відповідно до вказаних Директив, є вразливі споживачі енергії. Так, у

зазначених Директивах закріплено обов’язок органів державного регулювання

держав – членів ЄС забезпечити доступ до енергетичних послуг соціально

вразливим споживачам енергії. Держави – члени ЄС можуть або передбачати

заходи підтримки в межах загальної соціальної політики, або ж сформувати

окремий напрямок національної підтримки соціально вразливих верств

населення. При цьому, заходи мають включати як соціальну підтримку, так і

заходи, спрямовані на покращення енергетичної ефективності житлових

будинків. Підтримка соціально вразливих споживачів енергії передбачена

також в контексті захисту кінцевих споживачів. Держави – члени повинні

сформувати концепцію соціально вразливих споживачів у контексті

енергетичної бідності, та, серед іншого, заборони відключення від

електроенергії для таких споживачів у критичний період. Крім того, вказаними

Директивами передбачено необхідність розроблення національних

енергетичних планів, які б передбачали надання соціального захисту соціально

вразливим споживачам енергії для забезпечення надання необхідних

енергетичних послуг, або ж заходи підтримки покращення енергетичної

ефективності, спрямовані на подолання енергетичної бідності, де вона існує,

включаючи бідність у широкому розумінні.
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У Меморандумі взаєморозуміння щодо соціальних проблем у контексті

Європейського Співтовариства від 18 жовтня 2007 р. [702] звертається увага на

те, що відповідно до Договору про створення ЕнС всі країни, які підписали цей

Договір, повинні імплементувати статтю 3 Директиви 2003/54/ЕС та статтю 3

Директиви 2003/55/ЕС (щодо зобов’язань з публічної послуги та захисту

споживачів) з урахуванням захисту, в першу чергу, інтересів найбільш

соціально вразливих споживачів. У цьому напрямку країни, які підписали

Договір, повинні докладати зусиль для забезпечення економічної, соціальної та

територіальної єдності, універсального доступу та високого рівня захисту прав,

аналогічних тим, що вживаються у державах – членах ЄС.

Забезпечення доступу соціально вразливих споживачів енергії має

здійснюватися як шляхом удосконалення механізмів реалізації та захисту прав

всіх споживачів енергії (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).

Як зазначалося вище, одним із заходів боротьби з енергетичною

бідністю передбачено покращення енергетичної ефективності будівель. На

сьогодні в ЄС зазначені відносини регулюються Директивою 2012/27/EU ЄП та

Ради від 25 жовтня 2012 року «Про енергетичну ефективність, що доповнює

Директиви 2009/125/ЕС та 2010/30/EU та замінює Директиви 2004/8/ЕС та

2006/32/ЕС» [628], а також Директивою 2010/31/EU ЄП та Ради від 19 травня

2010 року «Про енергетичну ефективність будівель (оновленою)» [627].

Зауважимо, що зазначені Директиви прийняті на заміну Директив ЄП та Ради

відповідно від 5 квітня 2006 р. № 2006/32/ЕС [624] (так звана Енергосервісна

директива) та від 16 грудня 2002 р. № 2002/91/ЕС про енергетичні

характеристики будівель [621].

Аналіз положень зазначених актів дозволяє віднести до основних вимог

законодавства ЄС щодо енергетичної ефективності будівель наступні:
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 визначення основних вимог до енергетичних характеристик

будівель та методики їх обчислення;

 запровадження сертифікації енергетичних характеристик будівель з

метою визначення енергетичних характеристик будівель та розробки

рекомендованих заходів щодо їх покращення;

 здійснення періодичних перевірок будинкових систем опалення та

кондиціонування повітря;

 запровадження дієвого механізму контролю за дотриманням вимог

законодавства про енергетичну ефективність будівель;

 забезпечення інформування потенційних власників/наймачів про

енергетичні характеристики будівель при будівництві нових будівель,

капітальному ремонті будівель, що знаходяться в експлуатації, а також у разі

продажу чи передачі в найм будівель (їхніх частин) про енергетичні

характеристики будівель;

 розробку національних планів з енергетичної ефективності

(енергетичної ефективності будівель);

 забезпечення підготовки, сертифікації та/або акредитації

незалежних фахівців з сертифікації енергетичних характеристик будівель,

перевірок систем опалення та кондиціонування повітря;

 розробку ефективних організаційних та фінансових механізмів

стимулювання покращення енергетичних характеристик будівель.

Як свідчить досвід держав – членів ЄС, транспозиція Директиви про

енергетичну ефективність будівель у національне законодавство здійснювалася

шляхом врегулювання основних питань у законах та їх деталізації у

підзаконних нормативно-правових актах. При цьому можна виділити такі

основні способи законодавчого закріплення зазначених вимог:

 включення спеціальних вимог щодо енергетичних характеристик

будівель до загальних законодавчих актів з питань будівництва або

енергоефективності/енергозбереження/ енергоменеджменту (наприклад, Закон

Естонії про будівництво [664], Закон Хорватії про ефективне використання
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енергії у прямому споживанні [663], Закон Чехії про енергетичний менеджмент

[671], Закон Німеччини про енергозбереження [666], Закон Литви про

будівництво [668], Закон Польщі про будівництво [669]);

 Прийняття спеціального закону (наприклад, Закон Австрії про

енергетичну сертифікацію [662], Закон Фінляндії про енергетичну

сертифікацію будівель [665], Закон Греції про заходи щодо зниження

енергоспоживання у будівлях [667], Закон Словаччини про енергетичні

характеристики будівель [672], Закон Швеції про енергетичну сертифікацію

будівель [670]).

В Україні питання захисту прав споживачів енергетичних послуг

регулюються як загальними законодавчими актами в сфері захисту прав

споживачів (передусім, Законом України «Про захист прав споживачів»), так і

спеціальними законами, які регулюють відносини у відповідному секторі

енергетики.

Основні права споживачів закріплені в базовому законодавчому акті у

сфері захисту прав споживачів – у Законі України «Про захист прав

споживачів» (в редакції Закону України від 1 грудня 2005 р. № 3161-IV [392]).

Відповідно до ст. 4 цього Закону споживачі під час придбання, замовлення або

використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення

своїх особистих потреб мають право на: захист своїх прав державою; належну

якість продукції та обслуговування; безпеку продукції; необхідну, доступну,

достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість,

асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця); відшкодування

майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції (дефекту

в продукції) відповідно до закону; звернення до суду та інших уповноважених

державних органів за захистом порушених прав; об’єднання в громадські

організації споживачів (об’єднання споживачів).

Основний зміст діяльності держави в особі уповноважених органів щодо

забезпечення захисту прав споживачів визначений у ст. 5 Закону України «Про

захист прав споживачів». Виходячи із зазначеної норми, діяльність держави у
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сфері захисту прав споживачів полягає у забезпеченні споживачам захисту їх

прав, наданні можливості вільного вибору продукції, здобутті знань і

кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень під час придбання

та використання продукції відповідно до їх потреб, і гарантуванні придбання

або одержання продукції іншими законними способами в обсязі, що забезпечує

рівень споживання, достатній для підтримання здоров’я і життєдіяльності.

Держава також повинна створити умови для здобуття споживачами потрібних

знань з питань реалізації їх прав. До органів, уповноважених здійснювати

захист прав споживачів, зазначеним Законом віднесено 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 –

відповідно до Постанови КМУ від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію

системи центральних органів виконавчої влади» [414]), Раду міністрів

Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи, що

здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд, інші державні

органи, органи місцевого самоврядування згідно із законодавством, а також

суди. Зауважимо, що у вказаному Законі визначено повноваження у сфері

захисту прав споживачів лише таких органів як спеціально уповноважений

центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його

територіальні органи в областях, містах Києві та Севастополі, орган виконавчої

влади Автономної Республіки Крим у сфері захисту прав споживачів (ст. 26

Закону), а також органів місцевого самоврядування (ст. 28 Закону). З приводу

інших органів виконавчої влади (крім тих, повноваження яких визначені у ст.

26 цього Закону) передбачено, що вони здійснюють державний захист прав

споживачів у межах своєї компетенції, визначеної законодавством (ст. 27

Закону). Зауважимо, що в зазначеному Законі про роль державних колегіальних

органів в цілому та органу державного регулювання у сфері енергетики зокрема

у сфері захисту прав споживачів окремо не йдеться. Відповідно, їхні
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повноваження щодо захисту прав споживачів визначаються у спеціальних

законодавчих актах.

Слід зазначити, що в законах України, які регулюють відносини у сфері

енергетики в цілому та визначають повноваження органу державного

регулювання у сфері енергетики зокрема, містяться норми, що стосуються

захисту споживачів енергетичних послуг.

Передусім, відповідні положення передбачені у базовому законодавчому

акті у сфері природних монополій – у Законі України «Про природні

монополії». Відповідно до ч. 1 ст. 8 цього Закону доступ споживачів до товарів,

що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій, а також

ціни (тарифи) на такі товари є складовими предмета державного регулювання

діяльності суб’єктів природних монополій згідно з цим Законом. За ч. 1 ст. 9

вказаного Закону забезпечення захисту прав споживачів є одним з принципів

державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій.

Відповідно до ч. 1 ст. 10 цього Закону суб’єкти природних монополій

зобов’язані забезпечувати на недискримінаційних умовах реалізацію

вироблених ними товарів споживачам, а також не чинити перешкод для

реалізації угод між виробниками, що здійснюють діяльність на суміжних

ринках, та споживачами. Згідно зі ст. 12 згаданого Закону до основних завдань

національних комісій регулювання природних монополій (далі – комісії)

належить сприяння ефективному функціонування товарних ринків на основі

збалансування інтересів суспільства, суб’єктів природних монополій та

споживачів товарів, що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних

монополій. Відповідно до ст. 13 вказаного Закону однією з функцій комісії є

формування у відповідних сферах природних монополій цінової політики,

визначення умов доступу споживачів до товарів, що виробляються суб’єктами

природних монополій. Про визнання важливості ролі споживачів та їх

об’єднань у забезпеченні дотримання суб’єктами природних монополій

законодавства свідчать положення статті 151 зазначеного Закону. Цією нормою,

зокрема, передбачено, що комісії співпрацюють з організаціями, які
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представляють інтереси споживачів, інформують такі організації та споживачів

про діяльність суб’єктів природних монополій і суб’єктів господарювання, що

здійснюють діяльність на суміжних ринках. Крім того, споживачі та будь-які

заінтересовані особи мають право звертатися до комісій з питань, що належать

до компетенції комісій. Комісії розглядають такі звернення та дають відповідь

заявникам у встановленому порядку. Цією нормою також передбачено, що

комісії інформують громадськість про результати своєї роботи, оприлюднюють

і надають інформацію за запитами відповідно до Закону України «Про доступ

до публічної інформації».

Таким чином, у Законі України «Про природні монополії» містяться

окремі положення, які стосуються ролі національних комісій регулювання

природних монополій у забезпеченні реалізації та захисту прав та законних

інтересів споживачів товарів, що виробляються (реалізуються) суб’єктами

природних монополій. Однак зазначені положення мають дуже загальний

характер. У зв’язку з цим, на нашу думку, згаданий Закон потребує

удосконалення шляхом визначення конкретних повноважень комісій щодо

створення умов для належної реалізації споживачами своїх прав та законних

інтересів, а також щодо їх захисту. Зокрема, необхідно доповнити Закон

положеннями щодо підтримки незахищених верств населення, малих

підприємств, а також порядку розгляду скарг споживачів.

Спеціальні положення, що стосуються правового статусу органу

державного регулювання у сфері енергетики, містяться у Законі України «Про

електроенергетику». У преамбулі до нього зазначено, що він регулює

відносини, пов’язані, зокрема, із захистом прав споживачів у сфері

електроенергетики. Електроенергетика визначена тут як галузь економіки

України, що забезпечує споживачів енергією (ст. 1 Закону). Відповідно до ч. 2

ст. 7 цього Закону надійне (безперебійне) постачання споживачам електричної

енергії є складовою енергетичної безпеки України. А отже, належна реалізація

споживачами своїх прав та інтересів, а також наявність дієвих правових

механізмів їх захисту є невід’ємною умовою ефективного функціонування
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галузі електроенергетики та забезпечення енергетичної безпеки держави в

цілому.

Відповідно до ст. 5 вказаного Закону забезпечення захисту прав та

інтересів споживачів енергії віднесено до принципів державної політики в

електроенергетиці. Згідно ж зі ст. 12 цього Закону захист прав споживачів

електричної і теплової енергії є завданням національної комісії, що здійснює

державне регулювання в сфері енергетики. Окресленою нормою також

передбачено право органу державного регулювання у сфері енергетики

застосовувати адміністративні стягнення до посадових осіб та майнові санкції

до суб’єктів електроенергетики, інших учасників оптового ринку електричної

енергії з урахуванням активних впорядкованих дій щодо забезпечення

стабільного фінансового становища електроенергетики та захисту прав

споживачів.

Перелік прав споживачів електричної енергії міститься у ст. 25

вказаного Закону, до яких віднесено приєднання та підключення до електричної

мережі, за умови виконання правил приєднання електроустановок до

електричних мереж; вибір постачальника електричної енергії; отримання

інформації щодо якості електричної енергії, цін, порядку оплати, умов та

режимів її споживання; отримання електричної енергії, якісні характеристики

якої визначені державними стандартами; відшкодування збитків, заподіяних

внаслідок порушення його прав, згідно з законодавством.

Таким чином, вказаним Законом закріплено такі основні права

споживачів, як право на доступ до електроенергії, на вибір постачальника, на

отримання необхідної інформації тощо. Проте, положення Закону щодо

забезпечення реалізації та захисту прав та інтересів споживачів електричної

енергії мають відсилочний характер, а саме передбачено, що ці питання

регулюються законами України «Про захист прав споживачів», «Про захист

економічної конкуренції», «Про енергозбереження», іншими нормативно-

правовими актами. Однак, на нашу думку, в Законі України «Про
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електроенергетику» доцільно визначити конкретні повноваження комісії щодо

забезпечення реалізації та захисту споживачів електричної енергії.

Захист прав та інтересів споживачів визначено як один із основних

принципів функціонування ринку електричної енергії відповідно до Закону

України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України» від

24 жовтня 2013 р. № 663-VII [382]. У ньому закріплено основні права

споживачів електричної енергії та кореспондуючі їм обов’язки

електропостачальників. Зокрема, згідно із ч. 2 ст. 14 цього Закону споживач

електричної енергії має право на: постачання електроенергії гарантованим

електропостачальником; розірвання договору про постачання електричної

енергії за умови виконання своїх обов’язків за таким договором та належного

повідомлення електропостачальника у строк, визначений договором про

постачання електричної енергії; отримання від електропостачальника

повідомлення щодо намірів останнього внести зміни до будь-яких умов

договору про постачання електричної енергії не пізніше, ніж на 20 діб до їх

застосування, та розірвати договір про постачання електричної енергії з

електропостачальником у визначеному договором порядку; отримання від

електропостачальника інформації, визначеної Законом (зокрема, що діючих цін

(тарифів) на електричну енергію, обсягів спожитої ним електричної енергії та

іншої інформації, передбаченої договором про постачання електричної енергії;

частки кожного джерела енергії у загальному обсязі електричної енергії,

купленої (та/або виробленої на власних електроустановках)

електропостачальником за попередній рік; адрес, телефонів, веб-сторінок для

подання звернень, скарг та претензій стосовно якості постачання електричної

енергії та надання повідомлень про загрозу електробезпеки). Кваліфіковані

споживачі електричної енергії також мають право: вільно обирати

електропостачальника відповідно до положень цього Закону; змінювати

електропостачальника на безоплатній основі за умови подання діючому

електропостачальнику повідомлення про зміну у термін не менше ніж за 20 діб

до фактичної зміни електропостачальника та за умови виконання своїх
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обов’язків за чинним договором про постачання електричної енергії;

отримувати за запитом від діючого електропостачальника інформацію,

необхідну для здійснення переходу (зміни) до іншого електропостачальника;

здійснювати купівлю-продаж електричної енергії з метою задоволення власних

потреб в електричній енергії на ринку двосторонніх договорів, а також на

балансуючому ринку відповідно до цього Закону; бути постачальником

допоміжних послуг відповідно до умов цього Закону. Таким чином, положення

цього Закону щодо прав споживачів спрямовані на імплементацію вимог

Директиви 2009/72/ЕС.

Серед прав споживачів електричної енергії чільне місце займає право на

подання електропостачальнику звернення, скарги та претензії щодо надання

послуг з постачання електричної енергії та отримання від нього вмотивованої

відповіді або повідомлення про заходи щодо усунення причин скарги у

встановленому законодавством порядку. Цьому праву кореспондує обов’язок

електропостачальників, закріплений у ст. 13 Закону «Про засади

функціонування ринку електричної енергії України», згідно із яким

електропостачальник зобов’язаний розглядати відповідно до порядку,

затвердженого національною комісією, що здійснює державне регулювання у

сфері енергетики, звернення, скарги та претензії споживачів електричної енергії

щодо надання послуг з постачання електричної енергії та надавати вмотивовані

відповіді. Згідно зі ст. 11 цього Закону договір про постачання електричної

енергії, за яким електропостачальник здійснює продаж електричної енергії

кваліфікованому споживачу електричної енергії, крім істотних умов,

встановлених законом, також має визначати, серед іншого, порядок подання

звернень, претензій, скарг споживача та їх розгляду електропостачальником.

Відповідно до ст. 27 вказаного Закону до повноважень національної комісії, що

здійснює державне регулювання у сфері енергетики, зокрема, віднесено

здійснення моніторингу дотримання електропостачальниками умов розгляду

звернень та претензій споживачів електричної енергії з питань, що стосуються

надання послуг з постачання електричної енергії.
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Таким чином, орган державного регулювання у сфері енергетики має

затвердити порядок розгляду електропостачальниками звернень, скарг та

претензій споживачів електричної енергії щодо надання послуг з постачання

електричної енергії, а також здійснювати моніторинг за дотриманням

електропостачальниками його вимог.

Зауважимо, що на сьогодні такий порядок НКРЕКП ще не затверджено.

Відповідно до Переліку заходів Національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, для забезпечення

впровадження нової моделі ринку електричної енергії, на 2015 рік (згідно з

Планом розробки та перегляду НКРЕКП нормативно-правових актів для

забезпечення реалізації Закону України «Про засади функціонування ринку

електричної енергії України», затвердженого наказом НКРЕКП від 20 лютого

2015 р. № 39) [303] прийняття Порядку розгляду звернень, скарг та претензій

споживачів електричної енергії, що стосуються надання послуг з постачання

електричної енергії, було заплановано на вересень 2015 р.

Забезпечення захисту прав та інтересів споживачів визначено також

одним із принципів державної політики у сфері теплопостачання згідно із ч. 1

ст. 6 Закону України «Про теплопостачання». Захист прав споживачів є одним

із основних завдань державного регулювання діяльності у сфері

теплопостачання (ч. 1 ст. 15 Закону), який віднесено до повноважень

національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних

послуг (ст. 16 Закону України «Про теплопостачання»). Права споживачів

теплової енергії закріплені у ст. 24 Закону України «Про теплопостачання».

Згідно з цією нормою споживач теплової енергії, зокрема, має право на: вибір

одного або декількох джерел теплової енергії чи теплопостачальних

організацій, якщо це можливо за існуючими технічними умовами; отримання

інформації щодо якості теплопостачання, тарифів, цін, порядку оплати, режимів

споживання теплової енергії; відшкодування згідно із законодавством збитків,

заподіяних внаслідок порушення його прав, у разі виконання ним своїх

зобов’язань відповідно до договору; приєднання до теплової мережі відповідно
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до нормативно-правових актів; отримання обсягів теплової енергії згідно з

параметрами відповідно до договорів та стандартів; отримання перерахунку за

спожиту теплову енергію з урахуванням здійсненого авансового платежу та

показань приладів комерційного обліку теплової енергії протягом місяця після

закінчення опалювального періоду.

Як і в законодавчих актах, проаналізованих вище, в Законі України «Про

теплопостачання» міститься положення (ч. 2 ст. 24 Закону), згідно з яким

захист прав споживачів теплової енергії, а також механізм реалізації захисту

цих прав регулюються цим Законом, Законом України «Про захист прав

споживачів», іншими нормативно-правовими актами. Однак, у Законі України

«Про теплопостачання» чітко не визначені механізми захисту прав споживачів,

а також не закріплені повноваження органу державного регулювання у цій

сфері.

Забезпечення високого рівня захисту прав та інтересів споживачів

природного газу визначено одним із принципів функціонування ринку

природного газу у ст. 3 Закону України «Про ринок природного газу» [428].

Згідно із ст. 4 вказаного Закону до основних завдань Регулятора на ринку

природного газу належить, зокрема, сприяння досягненню високих стандартів

виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних

інтересів на ринку природного газу, захисту вразливих споживачів та

налагодженню процесу обміну даними, необхідному для реалізації

споживачами права на зміну постачальника, а до компетенції – забезпечення

ефективного застосування заходів захисту прав споживачів спільно з іншими

суб’єктами владних повноважень, у тому числі передбачених цим Законом. У

ст. 13 цього Закону закріплені основні права споживачів, до яких, зокрема,

віднесено, вільний вибір постачальника; безоплатну зміну постачальника, крім

випадків, передбачених Законом; отримання інформації про загальні умови

постачання (у тому числі ціни), права та обов’язки постачальника та споживача,

зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між

постачальником і споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з
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постачальником; отримання природного газу належної якості та кількості,

фізико-хімічні показники якого відповідають встановленим нормам, відповідно

до умов укладених договорів, крім випадків припинення (обмеження)

постачання природного газу відповідно до вимог законодавства та умов

договорів; безоплатне отримання інформації про обсяги та інші показники

власного споживання природного газу; дострокове розірвання договору

постачання, якщо постачальник повідомив споживача про намір внесення змін

до договору постачання в частині умов постачання та нові умови постачання

виявилися для нього неприйнятними. Таким чином, зазначені положення

розроблені відповідно до вимог Директиви 2009/73/ЕС. З приводу захисту прав

споживачів природного газу – фізичних осіб, то цією нормою Закону

передбачено, що ці питання регулюються як цим Законом, так і Законом

України «Про захист прав споживачів» та іншими нормативно-правовими

актами.

Закон України «Про ринок природного газу» також містить спеціальну

статтю, присвячену порядку розгляду скарг та вирішення спорів (ст. 58), якою

передбачено, що регулятор забезпечує розгляд скарг на дії суб’єктів ринку

природного газу (крім споживачів) і вирішення спорів між суб’єктами ринку

природного газу в порядку, що затверджується Регулятором.

Зауважимо, що, на відміну від законодавчих актів, що регулюють

відносини у сфері електроенергетики та теплопостачання, у Законі України

«Про ринок природного газу» міститься окрема стаття, присвячена захисту

вразливих споживачів. Зокрема, згідно з цією нормою КМУ встановлює

критерії для віднесення споживачів до категорії вразливих. Зазначені споживачі

мають право на субсидію для відшкодування витрат за спожитий природний газ

та іншу адресну допомогу, що надається у порядку, також встановленому КМУ.

Порядок захисту вразливих споживачів згідно з цією нормою включає

визначення категорій вразливих споживачів, порядку їх обліку, заходів з

моніторингу та державного контролю за належністю до категорії вразливих

споживачів, спеціальні заходи захисту вразливих споживачів стосовно
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відключення у критичні періоди з метою задоволення потреб таких споживачів

у природному газі, визначення обсягу адресної допомоги для категорії

вразливих споживачів. Передбачено, що адресна допомога надається вразливим

споживачам у спосіб, що забезпечує її цільове використання. Безумовно,

включення положень щодо захисту вразливих категорій споживачів є важливим

кроком на шляху впровадження зазначених вище вимог законодавства ЄС,

однак, ефективність впровадження зазначених заходів підтримки залежить від

підзаконних нормативно-правових актів, розроблених на її виконання.

Повноваження органу державного регулювання у сфері енергетики щодо

захисту споживачів містяться також у Положенні про НКРЕКП, затвердженому

Указом Президента України від 10 вересня 2014 р. № 715/2014. Так, згідно з

цим Положенням до повноважень НКРЕКП віднесено, зокрема, захист прав

споживачів товарів (послуг) на ринку, що перебуває у стані природної

монополії, та на суміжних ринках у сферах електроенергетики,

теплопостачання, у нафтогазовому комплексі (підп. 8 п. 3), забезпечення рівних

можливостей для доступу споживачів до товарів (послуг) на ринках, які

перебувають у стані природної монополії (підп. 9 п. 3), розгляд звернень

споживачів та надання роз’яснень з питань застосування нормативно-правових

актів НКРЕКП (підп. 25 п. 4), співпраця з громадськими організаціями

споживачів (об’єднаннями споживачів) у питаннях захисту прав споживачів

(підп. 28 п. 4), звернення до суду з метою захисту інтересів споживачів (підп. 2

п. 6). Проте, конкретні механізми, які має використовувати орган державного

регулювання щодо забезпечення реалізації та захисту прав та законних

інтересів споживачів, зокрема, незахищених верств населення, у Положенні не

визначені. Не передбачені вони також і в Регламенті НКРЕКП, затвердженому

наказом НКРЕКП від 17 вересня 2014 р. № 3. У ньому містяться лише загальні

положення щодо взаємодії з громадськістю та організації розгляду звернень

громадян. Зокрема, передбачено, що НКРЕКП співпрацює з організаціями, які

представляють інтереси споживачів, інформує такі організації та споживачів

про діяльність суб’єктів природних монополій і суб’єктів господарювання, що
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здійснюють діяльність на суміжних ринках (п. 9.2). З приводу розгляду

звернень громадян передбачено, що відповідна робота організовується

відповідно до спеціального законодавства, що регулює такі питання, зокрема,

згідно із законами України «Про звернення громадян», «Про доступ до

публічної інформації», Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в

органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на

підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в

засобах масової інформації, затвердженою Постановою КМУ від 14 квітня 1997

р. № 348. Також передбачено періодичний аналіз та узагальнення звернень

громадян, а також встановлення графіку прийому громадян керівництвом

Комісії та доведення його до відома громадян [53, с. 236–237].

Як зазначалося вище, у контексті захисту вразливих категорій

споживачів, крім питань соціальної підтримки, у законодавстві ЄС приділяється

увага механізмам підвищення енергетичної ефективності будівель. Зауважимо,

що Україна зобов'язана імплементувати зазначені вимоги законодавства ЄС.

Правовою підставою для імплементації директив ЄС про енергетичну

ефективність у законодавство України, зокрема, є Закон України «Про

ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування

Енергетичного Співтовариства» №2787-VI від 15 грудня 2010 р. [426], Закон

України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до

законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року № 1629-IV

[380], Рішення Ради Міністрів ЕнС від 18 грудня 2009 р. D/2009/04/MC-EnC

«Про приєднання України до Договору Енергетичного Співтовариства» [614],

Рішення Ради Міністрів ЕнС від 18 грудня 2009 р. D2009/05/MC-EnC [613] (із

змінами, внесеними Рішенням від 24 вересня 2010 р. 2010/02/MC-EnC [612]),

Рекомендація Ради Міністрів ЕнС від «Про енергетичну ефективність» від 24

жовтня 2013 року № 2013/ХХ/МС-ЕnC [728].

Виходячи із зарубіжного досвіду, вважаємо, що є можливими наступні

варіанти імплементації зазначених вимог. По-перше, прийняття спеціального

закону про енергетичну ефективність будівель в Україні. Перевагою цього
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варіанту є визначення основних засад енергетичної ефективності будівель в

єдиному законодавчому акті. Однак, цей варіант не виключає необхідності

включення низки відсилочних норм до інших актів законодавства (наприклад,

до Законів України «Про енергозбереження», «Про регулювання містобудівної

діяльності», «Про здійснення державних закупівель» тощо). По-друге, є

можливим прийняття загального закону про енергетичну ефективність та

включення до нього положень щодо енергетичної ефективності будівель. До

переваг цього варіанту слід віднести комплексне врегулювання в одному

законодавчому акті основних питань енергетичної ефективності з урахуванням

вимог законодавства ЄС, а також заміну застарілого Закону України «Про

енергозбереження». Проте, цей варіант характеризується тривалим процесом

підготовки у зв’язку з доцільністю імплементації всіх основних вимог

законодавства ЄС в сфері енергоефективності. По-третє, законодавче

врегулювання питань енергетичної ефективності будівель є можливим шляхом

внесення змін до чинних законів (передусім, до Закону України «Про

енергозбереження»). Перевагою цього варіанту є те, що внесення змін до

чинних законодавчих актів, як правило, є більш швидким та менш дискусійним

способом в умовах сучасної практики законотворення в Україні. Однак,

зазначений варіант не звільняє від необхідності у перспективі розроблення

Закону України «Про енергоефективність» на заміну застарілого Закону

України «Про енергоозбереження».

Враховуючи зазначені аргументи, на наш погляд, найбільш прийнятним

варіантом у сучасних умовах є розробка та прийняття Закону України «Про

енергетичну ефективність будівель». Зауважимо, що робота у цьому напрямку

вже ведеться, починаючи з 2008 року. За цей проміжок часу у ВРУ було

зареєстровано декілька законопроектів, а саме:

 проект Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»

від 12.05.2009 р. реєстр. № 4457 (суб’єкт законодавчої ініціативи – КМУ) –

відкликано 11.03.2010 р.
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 проект Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»

від 25.05.2010 р. реєстр. № 6426 (суб’єкт законодавчої ініціативи – народний

депутат Ю. В. Одарченко) – відхилено 22.12.2011 р.

 проект Закону України «Про енергетичну ефективність житлових та

громадських будівель» від 12.12.2012 р. реєстр. № 0856 (суб’єкт законодавчої

ініціативи – КМУ) – відхилено та знято з розгляду 10.10.2013 р.

 проект Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»

від 22.12.2014 р. реєстр. №1566 [376] (суб’єкт законодавчої ініціативи – КМУ) –

повернуто на доопрацювання ініціатору внесення 13.01.2015 р. для підготовки

та внесення на повторне перше читання.

Таким чином, законодавчі ініціативи з приводу спеціального

законодавчого акта в сфері енергетичної ефективності будівель не дістали

необхідної підтримки. Якщо проаналізувати досвід проходження зазначених

законопроектів у ВРУ, можна зробити висновок про те, що головним

аргументом проти є недостатнє розуміння в професійних колах вимог

законодавства ЄС щодо енергетичної ефективності будівель та зобов’язань

України щодо їх імплементації.

Автор цього дослідження неодноразово висловлював своє бачення з

приводу імплементації вимог директив ЄС в сфері енергетичної ефективності в

цілому та енергетичної ефективності будівель зокрема [57, с. 58–60; 58, с. 83–

90; 72, с. 55–58; 69, с. 25–27]. З приводу останнього законопроекту (реєстр. №

1566) вважаємо, що він потребує доопрацювання з огляду на необхідність

визначення конкретних механізмів забезпечення енергетичної ефективності

будівель. Крім того, звертаємо увагу, що ні у проаналізованих вище

законодавчих актах, які регулюють відносини у відповідних секторах

енергетики, ні у законопроектах, присвячених імплементації вимог

законодавства ЄС щодо енергетичної ефективності будівель, чітко не визначені

обов’язки органу державного регулювання у сфері енергетики за цим

напрямом. На наш погляд, роль органу державного регулювання у сфері

енергетики щодо підвищення енергетичної ефективності будівель має
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розглядатися у двох аспектах. По-перше, зазначений орган, як регулятор,

повинен створити умови, за яких суб’єкти господарювання будуть

стимулювати підвищення енергетичної ефективності будівель (зокрема,

шляхом покладення на ліцензіата обов’язку встановлювати

побудинкові/поквартирні прилади обліку та регулювання споживання

енергетичних ресурсів та здійснювати нарахування виключно за фактично

спожиті енергетичні ресурси). По-друге, зазначений орган сам виступає

споживачем енергетичних ресурсів, а відповідно до згаданих вище актів

законодавства ЄС у сфері енергетичної ефективності державні органи мають

слугувати прикладом у сфері впровадження енергоефективних заходів у

будівлях, в яких вони розташовані, для інших споживачів. Зокрема, цьому

сприяє вимога щодо розміщення на видному для відвідувачів місці сертифікату

енергетичної ефективності будівлі, у якій розміщений відповідний орган.

Звертаємо увагу, що саме такий підхід застосовує орган державного

регулювання у сфері енергетики Великобританії Ofgem [587].

Слід відмітити, що жоден із законодавчих актів, проаналізованих вище,

не визначає особливості захисту таких споживачів енергетичних послуг, як малі

підприємства, що не відповідає вимогам законодавства ЄС, проаналізованим

вище. Зауважимо, що органи державного регулювання у сфері енергетики

держав – членів ЄС приділяють особливу увагу захисту МСП як споживачів

енергії. Зокрема, орган державного регулювання у сфері енергетики

Великобританії Ofgem, починаючи з 2009 року, постійно удосконалює свої

правила щодо підтримки малих підприємств. Його рішення спрямовані на

захист інтересів малих підприємств при укладенні контрактів, зміні

енергопостачальника тощо. У 2015 році на замовлення Ofgem було проведено

спеціальне дослідження, присвячене залученню МСП до енергетичних ринків

[580]. Зазначене дослідження продемонструвало, що за багатьма напрямами

досягнуто прогрес, однак, все ще залишаються питання, які потребують

вирішення (зокрема, проблеми, пов’язані із зміною енергопостачальника, а

також продовженням контрактів).
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Про необхідність удосконалення організації роботи НКРЕКП з питань

захисту прав споживачів свідчить вже той факт, що відповідно до структури

центрального апарату НКРЕКП, розміщеної на офіційному веб-сайті органу

державного регулювання у сфері енергетики [519], у складі центрального

апарату органу державного регулювання у сфері енергетики відсутній

спеціальний департамент із захисту споживачів.

Натомість, як свідчить проаналізований досвід зарубіжних країн, такі

спеціалізовані структурні підрозділи є невід’ємним елементом структури

центрального апарату органу державного регулювання у сфері енергетики.

Наприклад, у складі Енергетичного регуляторного офісу Чеської Республіки діє

підрозділ із захисту споживачів, який може допомогти споживачам, зокрема, у

вирішенні проблем, пов’язаних з підключенням, зміною постачальника,

розірванням контракту з постачальником, відмовою постачальника у

спілкуванні зі споживачем, вимогою постачальника до споживача про сплату

штрафу, з якою споживач незгоден, необхідністю з’ясування, хто є

постачальником, неналежним розглядом постачальником скарги споживача

тощо. Крім того, підрозділ із захисту споживачів також надає допомогу

споживачам в адміністративному процесі [639]. Нідерландський орган зі

споживачів та ринків (орган державного регулювання у сфері енергетики

Нідерландів) також містить у своїй структурі Департамент споживачів [757].

Більше того, споживачі можуть безкоштовно звертатися до Нідерландського

органу зі споживачів та ринків за інформацією та порадами. Наприклад,

споживач може повідомити про свої проблеми інформаційному офісу для

споживачів ConsuWijzer, який надасть пораду, як вирішити ці проблеми. Якщо

за результатами розгляду скарги споживача буде з’ясовано, що відповідна

енергетична компанія порушила закон, регулятор може втрутитися та подати

позов [756].

Зауважимо, що на сайті НКРЕКП (http://www.nerc.gov.ua) взагалі

відсутня спеціальна сторінка, присвячена споживачам. На сайтах деяких

попередніх органів державного регулювання у сфері енергетики (Національної
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комісії регулювання електроенергетики України та НКРКП) сторінка «Захист

прав споживача», принаймні, була передбачена, хоча і не була дуже

інформативною. Вона містила лише посилання на окремі нормативно-правові

акти, що стосувалися реалізації та захисту прав споживачів, зокрема, Закон

України «Про захист прав споживачів» та правила надання відповідних

енергетичних послуг населенню (наприклад, Постанова КМУ «Про

затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання

холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання

послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і

водовідведення» від 21 липня 2005 р. № 630, Постанова КМУ від 03.10.2007 р.

№1198 «Про затвердження Правил користування тепловою енергією» – на сайті

НКРКП; Постанова КМУ від 26 липня 1999 р. № 1357 «Про затвердження

Правил користування електричною енергією для населення», Постанова КМУ

«Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання» від 09

грудня 1999 р. № 2246 – на сайті Національної комісії регулювання

електроенергетики України) [53, c. 238].

Прикладом ефективної організації роботи органу державного

регулювання у сфері енергетики щодо захисту прав споживачів є діяльність

органу державного регулювання у сфері енергетики Великобританії – Офісу

газового та електроенергетичного ринків (Office of Gas and Electricity Markets

(Ofgem)). Про ставлення до питання захисту прав споживачів говорить вже сам

слоган регулятора, розміщений на його офіційному веб-сайті

(https://www.ofgem.gov.uk) – роблячи позитивні зміни для енергетичних

споживачів. Виходячи з дизайну та наповнення офіційного сайта органу

державного регулювання у сфері енергетики саме споживачі є ключовою

аудиторією. Інформація подана окремо для населення та для бізнесу.

Енергетичні споживачі легко можуть знайти інформацію, яка стосується

реалізації та захисту їхніх прав, зокрема, про порядок зміни

енергопостачальника, про порядок подання та розгляду скарг тощо. Також

вважаємо за доцільне звернути увагу на процедуру оскарження дій
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енергетичної компанії споживачами. Першим етапом оскарження є

безпосереднє звернення споживача до енергетичної компанії, контакти якої

зазначені на зворотному боці рахунку. Вже на цьому етапі споживач може

скористатися консультативною допомогою спеціальної служби «Порада

громадянам» (Citizen Advice). Якщо споживач не задоволений результатами

розгляду скарги або якщо сплинуло вісім тижнів з моменту подання скарги, або

якщо справа зайшла у глухий кут (залежно від того, що сталося раніше),

споживач може звернутися до Послуг Омбудсмана: Енергія з проханням

провести розслідування. Після завершення восьми тижнів або з моменту, коли

справа зайшла у глухий кут, енергетична компанія має написати споживачеві та

поінформувати щодо порядку звернення до Послуг Омбудсмана: Енергія.

Послуги Омбудсмана: Енергія (Ombudsman Services: Energy (OS:E) є

безкоштовним незалежним сервісом, утвореним для розгляду скарг побутових

споживачів, які не можуть бути вирішені енергетичною компанією (після

завершення восьми тижнів або з моменту, як справа зайшла у глухий кут).

Послуги омбудсмана можуть вимагати від компанії вирішити проблему,

вибачитися, пояснити, що сталося, та надати матеріальну вигоду. Ці рішення є

обов’язковими для енергетичної компанії, однак не для споживача [53, c. 238–

239].

Слід зазначити, що інститут омбудсмана з енергетичних питань

передбачений Директивами Третього енергетичного пакету. Так, згідно із

зазначеними Директивами 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 (п. 13 ст. 3 Директиви 2009/72/ЕС та п. 9 ст. 3 Директиви

2009/73/ЕС). Зауважимо, що інститут енергетичного омбудсмана за свою

правовою природою відноситься до спеціалізованих омбудсманів. Як

справедливо зазначає О. В. Марцеляк, їх запровадження свідчить про здатність

цього контрольно-наглядового, правозахисного інституту до прагматичної,

гнучкої абсорбції. Наявність такого роду омбудсманів робить більш
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продуктивною і ефективною їх співпрацю з органами державної влади,

відповідними об’єднаннями громадян, сприяє посиленню правового захисту

конкретних соціальних груп населення [264, с. 23]. Однак, на наш погляд,

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.

Таким чином, враховуючи проаналізовані вище вимоги законодавства

ЄС щодо основних завдань органів державного регулювання у сфері

енергетики, пов’язаних з реалізацією та захистом прав споживачів,

зобов’язання України щодо імплементації вимог Директив Третього

енергетичного пакета, вважаємо за доцільне, зокрема, в законах України «Про

природні монополії», «Про електроенергетику», «Про засади функціонування

ринку електричної енергії», а також у Положенні про НКРЕКП, передбачити

конкретні повноваження органів державного регулювання щодо забезпечення

реалізації та захисту прав та законних інтересів споживачів, передусім,

соціально вразливих верств населення, малих підприємств та мікропідприємств,

а також стимулювання підвищення енергетичної ефективності та

енергозбереження у споживачів енергетичних послуг, зокрема, шляхом

покладення на суб’єктів господарювання відповідних обов’язків, у тому числі,

щодо належного інформування споживачів про енергетичні послуги, прозорих,

недорогих та ефективних процедур розгляду їх скарг тощо.
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4.4. Правові засади реалізації юрисдикційних повноважень органу

державного регулювання у сфері енергетики в Україні

Як свідчить проаналізований досвід держав – членів ЄС, юрисдикційні

повноваження є одним із найпоширеніших видів повноважень національних

органів державного регулювання, зокрема, органів державного регулювання у

сфері енергетики. Орган державного регулювання у сфері енергетики в Україні

також наділений відповідними повноваженнями, які закріплені у базовому

законодавчому акті, що регулює суспільні відносини у сферах природних

монополій – Законі України «Про природні монополії», та конкретизовані у

законах України, що регламентують особливості державного регулювання у

сфері енергетики, Кодексі України про адміністративні правопорушення (далі

КУпАП), а також підзаконних нормативно-правових актах.

Так, Законом України «Про природні монополії» (ст. 14) передбачено

повноваження національних комісій регулювання природних монополій

накладати штрафи на суб’єктів природних монополій у випадках, передбачених

цим Законом, складати протоколи про порушення посадовими особами

суб’єктів природних монополій законодавства про природні монополії

відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення,

застосовувати санкції до суб’єктів природних монополій та суб’єктів

господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, за порушення

ліцензійних умов.

Перелік правопорушень, за вчинення яких на суб’єктів природних

монополій можуть накладатися штрафи, а також розміри штрафів визначені у

ст. 17 цього Закону. До таких правопорушень віднесено: несвоєчасне надання

інформації органам, які регулюють діяльність суб’єктів природних монополій;

ненадання інформації зазначеним органам, або надання завідомо недостовірних

даних; невиконання або несвоєчасне виконання рішень вказаних органів, та

порушення умов та правил здійснення підприємницької діяльності у сферах
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природних монополій та на суміжних ринках (ліцензійних умов); систематичне

надання недостовірної інформації у складі технічних умов щодо інженерного

забезпечення об’єкта будівництва або відмова в наданні технічних умов щодо

інженерного забезпечення об’єкта будівництва, або порушення строку їх

надання; неукладення договору про забезпечення об’єкта будівництва на

підставі технічних умов або непідключення об’єкта будівництва до інженерних

мереж згідно з технічними умовами та укладеним договором про забезпечення

об’єкта будівництва. Законом передбачено, що суб’єкти природних монополій,

на яких накладено штраф, сплачують його у тридцятиденний термін з дня

одержання рішення про накладення штрафу. За кожен день прострочення

сплати штрафу нараховується пеня у розмірі одного відсотка суми штрафу.

Якщо ж суб’єкт господарювання не згоден із рішенням органу державного

регулювання про накладення штрафу, штраф стягується за рішенням суду.

Юрисдикційні повноваження національних комісій щодо посадових осіб

суб’єктів природних монополій встановлені у ст. 18 цього Закону, згідно з якою

до правопорушень посадових осіб віднесено невиконання або несвоєчасне

виконання рішень органів які регулюють діяльність суб’єктів природних

монополій, ненадання чи несвоєчасне надання інформації цим органам або

надання завідомо недостовірних даних.

Таким чином, в залежності від суб’єкта вчинення правопорушення

юрисдикційні повноваження органу державного регулювання у сфері

енергетики можна поділити на повноваження щодо притягнення до юридичної

відповідальності суб’єктів господарювання та повноваження щодо притягнення

до адміністративної відповідальності посадових осіб суб’єктів господарювання.

Однак, як зазначено вище, законами України, які регулюють відносини у

певних сферах енергетики, також визначені юрисдикційні повноваження органу

державного регулювання у сфері енергетики. При цьому підхід законодавця до

їх визначення, застосований у зазначених законодавчих актах, нерідко не

узгоджується з підходом, закріпленим у базовому законодавчому акті – Законі

України «Про природні монополії».
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Зокрема, у Законі України «Про електроенергетику» визначено види

правопорушень у сфері електроенергетики, а також повноваження органу

державного регулювання у сфері енергетики щодо застосування санкцій за їх

вчинення. Відповідно до ст. 12 вказаного Закону до основних завдань та

повноважень національної комісії, що здійснює державне регулювання у

сферах енергетики та комунальних послуг, зокрема, віднесено здійснення

контролю за додержанням ліцензіатами умов та правил здійснення ліцензованої

діяльності і застосування до них відповідних санкцій за їх порушення. Для

виконання зазначеного завдання Комісія, зокрема, розглядає справи про

порушення умов та правил здійснення ліцензійної діяльності і за результатами

розгляду приймає рішення в межах своєї компетенції, застосовує майнові

санкції до суб'єктів електроенергетики, інших учасників оптового ринку

електричної енергії з урахуванням активних впорядкованих дій щодо

забезпечення стабільного фінансового становища електроенергетики та захисту

прав споживачів.

Юрисдикційні повноваження Комісії також закріплені у ст. 24 Закону

України «Про електроенергетику», якою передбачено заходи відповідальності,

які застосовуються Комісією у разі порушення енергопостачальником, який

здійснює постачання електричної енергії на закріпленій території, умов і

правил здійснення ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії та

інших обов'язків, передбачених цим Законом, враховуючи зобов'язання щодо

забезпечення захисту прав споживачів електричної енергії та проведення

розрахунків за закуплену енергопостачальником електричну енергію, а також із

суб'єктом господарської діяльності, який здійснює передачу належної

енергопостачальнику електричної енергії. За вчинення зазначених

правопорушень передбачені такі санкції, як застереження, штраф, призначення

тимчасового керуючого (адміністрації), зупинення дії ліцензії на здійснення

господарської діяльності з постачання електричної енергії на відповідній

території, анулювання ліцензії на здійснення господарської діяльності з

постачання електричної енергії на відповідній території.
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Ще однією нормою Закону України «Про електроенергетику», яка

стосується юрисдикційних повноважень органу державного регулювання у

сфері енергетики, є ст. 27. Зокрема, у цій статті передбачена відповідальність у

вигляді штрафу за неподання інформації або подання завідомо недостовірної

інформації, передбаченої в ліцензіях на виробництво, передачу, розподіл або

постачання електричної енергії, здійснення функцій системного оператора,

здійснення функцій оператора ринку, здійснення функцій гарантованого

покупця та в нормативно-правових актах, що регулюють питання

функціонування об’єднаної енергетичної системи України і споживання енергії,

а також за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень чи

приписів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг, центрального органу виконавчої влади, що

реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі

електроенергетики та порушення умов ліцензій.

Таким чином, деякі склади правопорушень, передбачені Законом

України «Про електроенергетику», відрізняються від тих, що передбачені

Законом України «Про природні монополії».

Санкції, передбачені цієї статтею, застосовуються національною

комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та

комунальних послуг, а також центральним органом виконавчої влади, що

реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі

електроенергетики на підставі акта перевірки, оформленого в установленому

порядку, за наявності порушень, передбачених цією статтею, шляхом видання у

межах своєї компетенції суб'єктам господарської діяльності постанови або

розпорядження про накладення штрафів за встановленою формою.

Оскарження дій щодо накладення штрафів провадиться у судовому

порядку. Суми стягнених штрафів зараховуються до Державного бюджету

України.

Згідно зі ст. 27 вказаного Закону санкції, передбачені частиною восьмою

статті 24, частинами третьою, четвертою і п'ятою статті 26 та частиною третьою
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цієї статті, застосовуються в порядку, встановленому КМУ. На сьогодні ці

питання регулюються Положенням про порядок накладення на суб'єктів

господарювання штрафів за порушення законодавства в галузі

електроенергетики та сфері теплопостачання, затвердженим Постановою КМУ

від 21 липня 1999 р. № 1312 [389], а також Порядком застосування санкцій за

порушення законодавства про електроенергетику, затвердженим Постановою

КМУ від 19 липня 2000 р. №1139.

Закон України «Про теплопостачання» також містить положення щодо

юрисдикційних повноважень органу державного регулювання у сфері

енергетики. Зокрема, згідно із ст. 17 вказаного Закону національна комісія, що

здійснює державне регулювання у сфері енергетики, розглядає справи про

порушення ліцензійних умов та приймає рішення у межах своїх повноважень.

Ст. 31 зазначеного Закону визначені склади правопорушень, вчинення яких

тягне за собою накладення санкцій органом державного регулювання у сфері

енергетики, до яких віднесено невиконання (ухилення від виконання) або

несвоєчасне виконання рішень чи приписів національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері енергетики, а також порушення ліцензійних

умов або діяльність з простроченою ліцензією.

Звертаємо увагу, що порядок застосування штрафних санкцій за

зазначені правопорушення визначається КМУ (на сьогодні – Положенням про

порядок накладення на суб'єктів господарювання штрафів за порушення

законодавства в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання,

затвердженим Постановою КМУ від 21 липня 1999 р. № 1312, зазначеним

вище).

Слід зазначити, що згідно із зазначеною нормою суб’єкт

господарювання повинен сплатити штраф у п’ятнадцятиденний термін з дня

отримання постанови про його накладання, тоді як Законом України «Про

природні монополії» передбачено тридцятиденний термін з дня одержання

рішення про накладення штрафу.
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На наш погляд, визначення КМУ порядку застосування деяких

юрисдикційних повноважень органу державного регулювання у сфері

енергетики у галузі електроенергетики та теплопостачання є несумісним з

принципом функціональної незалежності органу державного регулювання у

сфері енергетики. Вважаємо, що правові засади реалізації юрисдикційних

повноважень органу державного регулювання у сфері енергетики мають

визначатися виключно у законах України.

Ще одним законодавчим актом, який стосується юрисдикційних

повноважень органу державного регулювання у сфері енергетики, є Закон

України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг». У ст. 6

цього Закону містяться загальні положення щодо повноважень національної

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,

застосовувати санкції за порушення суб’єктами природних монополій та

суб’єктами господарювання на суміжних ринках умов і правил провадження

відповідних видів господарської діяльності, складати протоколи про

адміністративні правопорушення щодо посадових осіб, а також приймати

рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій (штрафів) до

суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних

ринках у випадках і розмірах, передбачених законом.

Зауважимо, що цим Законом склади правопорушень суб’єктів

господарювання та санкції за їх вчинення не передбачені.

Закон України «Про засади функціонування ринку електричної енергії

України» містить норму, загалом, відсилочного характеру (ст. 28), згідно з якою

правопорушення на ринку електроенергії тягнуть за собою відповідальність,

встановлену законодавством. При цьому до правопорушень віднесено

недотримання вимог нормативно-правових актів, які забезпечують

функціонування ринку електричної енергії, неукладення договорів відповідно

до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів, які забезпечують

функціонування ринку електричної енергії, невиконання або ухилення від

виконання рішень національної комісії, що здійснює державне регулювання у
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сфері енергетики. Вважаємо необґрунтованим включення зазначеного

положення до цього Закону з огляду на його відсилочний характер та

неузгодженість формулювань складів правопорушень з положеннями Закону

України «Про електроенергетику».

Натомість, у Законі України «Про ринок природного газу» визначено

склади правопорушень суб’єктів ринку природного газу, види санкцій за їх

вчинення, а також порядок їх застосування, що є, безумовно, позитивною

рисою цього Закону. Зокрема, до переліку санкцій віднесено попередження про

необхідність усунення порушень, штраф, зупинення дії ліцензії, анулювання

ліцензії. Серед новел Закону слід відмітити обов’язковість врахування органом

державного регулювання у сфері енергетики під час застосування санкцій

серйозності та тривалості правопорушення, наслідків правопорушення для

інтересів ринку природного газу та його суб’єктів, пом’якшуючих та

обтяжуючих обставин. При цьому до пом’якшуючих обставин віднесено

поведінку правопорушника, спрямовану на зменшення негативних наслідків

правопорушення, негайне припинення правопорушення після його виявлення,

сприяння виявленню правопорушення, тоді як до обтяжуючих – поведінку,

спрямовану на приховування правопорушення та його негативних наслідків, на

продовження вчинення правопорушення, а також повторне вчинення

правопорушення на ринку природного газу. Накладення санкцій, передбачених

цією статтею, не допускається, якщо порушення було виявлено через три або

більше років після його скоєння (у разі триваючого порушення – його

припинення) або виявлення його наслідків. При цьому передбачено, що за одне

правопорушення на ринку природного газу може застосуватися лише один вид

штрафної санкції (штраф) або штраф разом із зупиненням дії ліцензії. Тобто,

зупинення ліцензії може розглядатися як додатковий вид санкцій.

Зауважимо, що наведені норми Закону України «Про ринок природного

газу» не в повній мірі узгоджуються із загальними нормами щодо

відповідальності суб’єктів господарювання, що містяться у базовому

законодавчому акті – Законі України «Про природні монополії». Однак,
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відповідні положення Закону України «Про ринок природного газу» розроблені

з урахуванням вимог законодавства ЄС, мають пріоритет по відношенню до

положень Закону України «Про природні монополії», виходячи з того, що

Закон України «Про ринок природного газу» прийнято пізніше та він є

спеціальним законодавчим актом у цій сфері.

З приводу нормативно-правового закріплення юрисдикційних

повноважень органу державного регулювання у сфері енергетики по

відношенню до адміністративних правопорушень посадових осіб суб'єктів

господарювання звертаємо увагу на наступне.

Норми щодо адміністративної відповідальності посадових осіб суб'єктів

господарювання сфери енергетики та, відповідно, юрисдикційних повноважень

органу державного регулювання у сфері енергетики, містяться як в КУпАП, так

і в Законі України «Про природні монополії» та в законах, які регулюють

відносини у відповідних сферах енергетики. Деякі з норм законів мають

відсилочний характер, інші – визначають лише склади правопорушень,

залишаючи КУпАП визначення розмірів санкцій та порядку їх застосування.

Останнім часом має місце практика визначення і складів адміністративних

правопорушень, і санкцій та особливостей їх застосування у спеціальних

законодавчих актах.

Так, відповідна відсилочна норма міститься у Законі України «Про

електроенергетику», згідно із ст. 12 якого національна комісія, що здійснює

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, застосовує

адміністративні стягнення до посадових осіб.

У Законах України «Про природні монополії» та «Про державне

регулювання у сфері комунальних послуг» містяться певні положення щодо

складів адміністративних правопорушень посадових осіб суб’єктів

господарювання. Зокрема, у ст. 18 Закону України «Про природні монополії»

до правопорушень посадових осіб віднесено невиконання або несвоєчасне

виконання рішень органів які регулюють діяльність суб’єктів природних

монополій, ненадання чи несвоєчасне надання інформації цим органам або
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надання завідомо недостовірних даних. Більш широкий перелік

адміністративних правопорушень посадових осіб суб’єктів господарювання

визначено Законом України «Про державне регулювання у сфері комунальних

послуг» (ст. 11), хоча цією нормою і передбачено, що адміністративні

стягнення у разі їх вчинення застосовуються національною комісією, що

здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, у порядку та

розмірах, визначених КУпАП. Між іншим, визначення складів відповідних

правопорушень у зазначеному Законі та в КУпАП не в повній мірі

узгоджуються.

Натомість, у Законі України «Про ринок природного газу» (ст. 59)

визначено і склади адміністративних правопорушень посадових осіб суб’єктів

господарювання, і види стягнень та особливості їх застосування регулятором.

З приводу адміністративної відповідальності посадових осіб суб’єктів

господарювання у сфері енергетики згідно з КУпАП звертаємо увагу на

наступне.

Відповідно до ст. 24415 Кодексу України про адміністративні

правопорушення національна комісія, що здійснює державне регулювання у

сферах енергетики, розглядає справи про адміністративні правопорушення,

передбачені ст. 18821. Від імені національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері енергетики, розглядати справи про адміністративні

правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право голова та

члени Комісії. Статтею 18821 КУпАП передбачена відповідальність (у формі

попередження або накладення штрафу на посадових осіб від трьох до восьми

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) за ухилення від виконання або

несвоєчасне виконання рішень національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері енергетики. Відповідно до ст. 24418 КУпАП Національна

комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,

розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею

18836. Від імені національної комісії, що здійснює державне регулювання у

сфері комунальних послуг, розглядати справи про адміністративні
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правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Голова та

члени Комісії. Статтею 18836 КУпАП передбачена адміністративна

відповідальність за невиконання законних вимог посадових осіб національної

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Зокрема, ч. 1 зазначеної статті передбачено, що несвоєчасне надання

інформації, необхідної для виконання покладених на національну комісію, що

здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, завдань тягне за

собою накладення штрафу на посадових осіб суб’єктів природних монополій

або суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання і

централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та

захоронення побутових відходів до двохсот неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян.

Зауважимо, що, як свідчать офіційні статистичні дані, провадження за

зазначеними статтями відкривалися дуже рідко. Зокрема, за період 2010–2014

рр., за ст. 18821 КпАП у 2014 р. було відкрито та розглянуто лише одну справу,

у 2013 р. – одну справу відкрито та розглянуто, у 2012 – одну справу повернуто

для належного оформлення, у 2011 – дві справи повернуто для належного

оформлення), у 2010 р. – жодної справи не було на розгляді; за ст. 18836 –

жодної справи [140; 141; 142; 143]. Зазначені дані свідчать про неефективність

реалізації контрольних повноважень регулятора, на що зверталася увага і

Рахунковою палатою під час проведення аудитів [178]. У цьому контексті

вважаємо доцільним проведення узагальнення судової практики

адміністративних судів у справах про оскарження рішень, дій чи бездіяльності

національних комісій регулювання природних монополій та органу державного

регулювання у сфері енергетики зокрема.

Підсумовуючи наведене вище, можна зробити висновок, що положення

законодавчих актів щодо визначення адміністративних правопорушень у сфері

державного регулювання енергетики та закріплення юрисдикційних

повноважень органу державного регулювання не є системними. Причинами

цього є, зокрема, і становлення законодавства в сфері державного регулювання
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енергетики, і нагальна потреба у реформуванні інституту адміністративної

відповідальності.

Зокрема, і науковці, і практики звертають увагу на те, що КУпАП є

застарілим, наголошують на необхідності системного удосконалення

законодавства України у сфері адміністративної відповідальності. Одним із

проблемних аспектів є визначення рівня нормативно-правового закріплення

адміністративно-правової відповідальності фізичних та юридичних осіб. У

Рішенні КСУ від 30 травня 2001 р. № 7-рп/2001 [451] акцентує увагу на тому,

що за чинним КУпАП суб’єктами адміністративної відповідальності є фізичні

особи; відповідно, під словосполученням «законодавством, ще не включеним

до Кодексу» слід розуміти закони, що встановлюють відповідальність фізичних

осіб за вчинення адміністративних правопорушень, які ще не включені в

установленому порядку до зазначеного Кодексу. Із зазначеної правової позиції

КСУ випливає, що, по-перше, суб’єктами адміністративної відповідальності за

КУпАП є виключно фізичні особи, та, по-друге, адміністративна

відповідальність фізичних осіб регулюється як КУпАП, так і іншими законами

України, однак, до моменту їх належного включення до КУпАП. Тобто,

передбачалося, що відповідні норми інших законів щодо адміністративної

відповідальності фізичних осіб мають бути включені до КУпАП.

Однак на сьогодні ситуація у законодавстві України в сфері

адміністративної відповідальності змінилася. Так, КУпАП визначає склади

адміністративних правопорушень не лише для фізичних осіб, а і для юридичних

осіб. Згідно із ст. 14 КУпАП адміністративну відповідальність за

правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в

автоматичному режимі, несуть юридичні та фізичні особи, за якими

зареєстровано транспортний засіб. Відповідно до ст. 27 КУпАП штраф є

грошовим стягненням, що накладається на громадян, посадових та юридичних

осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, встановлених цим

Кодексом та іншими законами України.
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Таким чином, на сьогодні адміністративна відповідальність і фізичних, і

юридичних осіб регулюється і КУпАП, і іншими законами України. Однак, як

було продемонстровано вище у контексті юрисдикційних повноважень органу

державного регулювання у сфері енергетики, у такому регулюванні відсутня

системність. На наш погляд, у напрямі удосконалення правового регулювання

адміністративно-деліктних відносин в цілому та у сфері енергетики зокрема,

заслуговує на підтримку позиція Д. М. Лук’янця. На думку вченого, суцільна

кодифікація є недоцільною, оскільки існують об’єктивні труднощі з виділенням

складів адміністративних правопорушень юридичних осіб із відповідних

нормативно-правових актів, а також з огляду на велику кількість різновидів

процедур притягнення до адміністративної відповідальності юридичних осіб,

що суттєво ускладнює процес нормативного оформлення провадження у

відповідних справах. Науковець відстоює пріоритет «концептуальної

кодифікації», вважаючи перевагами реалізації цього способу стабільність

кодифікованого акту, можливість чіткого описання нормативної конструкції

адміністративної відповідальності та принципів її реалізації. Крім того,

створення концептуального кодексу відповідає загальним тенденціям розвитку

адміністративного законодавства України [253, с. 23]. Відповідно, у контексті

адміністративної відповідальності суб’єктів господарювання сфери енергетики

та їх посадових осіб основні засади адміністративної відповідальності мають

бути закріплені у концептуальному кодифікованому акті, загальні

юрисдикційні повноваження органів державного регулювання у певних сферах

економіки – у законі про національні регуляторні комісії, який пропонується

розробити автор цього дослідження, а конкретні склади адміністративних

правопорушень, види адміністративних стягнень та особливості юрисдикційних

повноважень органу державного регулювання у сфері енергетики – у

спеціальних законодавчих актах, які регулюють відносини у відповідних

сферах енергетики.
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Висновки до Розділу 4

Дослідження функціонально-правових аспектів державного

регулювання у сфері енергетики України дало можливість сформулювати

наступні висновки.

Як свідчить зарубіжний досвід, незалежні органи державного

регулювання беруть участь у нормативно-правовому регулюванні регульованих

галузей шляхом:

 прийняття власних нормативно-правових актів;

 участі у нормотворчих провадженнях інших державних органів.

На рівні закону слід закріпити види актів органу державного

регулювання у сфері енергетики та визначити, що постанови органу

державного регулювання у сфері енергетики є нормативно-правовими актами, а

розпорядження – індивідуально-правовими, що приймаються з організаційно-

розпорядчих та інших поточних питань. У законодавстві доцільно передбачити,

що Регламент органу державного регулювання затверджується самим органом,

а не його головою одноособово. У законодавстві необхідно закріпити право

органу державного регулювання у сфері енергетики приймати нормативно-

правові акти з питань, віднесених до його компетенції, а не вичерпний перелік

найменувань нормативно-правових актів, які він може приймати.

Процедура державної реєстрації нормативно-правових актів

Міністерством юстиції України, передбачена чинним законодавством, не

узгоджується з вимогами щодо забезпечення незалежності органу державного

регулювання у сфері енергетики. У зв’язку з цим у законодавстві України слід

передбачити, що нормативно-правові акти органу державного регулювання у

сфері енергетики вносяться до Єдиного державного реєстру нормативно-

правових актів у порядку, визначеному для актів, які не підлягають попередній

експертизі Міністерством юстиції України (зокрема, законів України, актів

Президента України, постанов КМУ).
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Регуляторні акти НКРЕКП не повинні підлягати погодженню з

Державною регуляторною службою, так само, як і регуляторні акти

Національного банку України, враховуючи подібність правової природи

зазначених органів. З метою забезпечення дотримання органом державного

регулювання у сфері енергетики вимог Закону України «Про засади державної

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в частині підготовки

аналізу регуляторного впливу, а також відстеження результативності

регуляторних актів доцільно застосувати механізм, передбачений цим Законом

для НБУ, а саме передбачити, що Методика підготовки аналізу регуляторного

впливу для застосування НКРЕКП, та Методика відстеження результативності

регуляторних актів, прийнятих НКРЕКП, затверджується спільно КМУ та

НКРЕКП.

Процедуру участі національних регуляторних комісій у законотворчому

процесі та нормотворчому процесі Президента України необхідно чітко

закріпити у законодавстві. З метою забезпечення незалежності зазначених

органів, зокрема, органу державного регулювання у сфері енергетики, та

зміцнення експертної складової в процесі підготовки проектів законів, що

регламентують відносини у відповідних регульованих галузях, доцільно

закріпити у Конституції України право законодавчої ініціативи національних

регуляторних комісій.

У законі про національні регуляторні комісії необхідно закріпити

перелік їх ліцензійних повноважень, до якого, передусім, включити

повноваження щодо розроблення та затвердження ліцензійних умов. З п. 3 ч. 1

ст. 4 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» слід

вилучити вимогу, згідно з якою державні колегіальні органи (зокрема, орган

державного регулювання у сфері енергетики) зобов’язані погоджувати проекти

нормативно-правових актів з питань ліцензування (у тому числі ліцензійні

умови) із спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування, а з п. 5 ч.

1 ст. 4 та ст. 19 цього Закону – положення щодо контрольних повноважень

спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування по відношенню до
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реалізації ліцензійних повноважень державними колегіальними органами

(зокрема, органом державного регулювання у сфері енергетики).

Доцільно закріпити у законодавстві України конкретні повноваження

органу державного регулювання у сфері енергетики щодо забезпечення

реалізації та захисту прав та законних інтересів споживачів, передусім,

соціально вразливих верств населення, малих підприємств та мікропідприємств,

а також стимулювання підвищення енергетичної ефективності та

енергозбереження у споживачів енергетичних послуг, зокрема, шляхом

покладення на суб’єктів господарювання відповідних обов’язків, у тому числі,

щодо належного інформування споживачів про енергетичні послуги, прозорих,

недорогих та ефективних процедур розгляду їх скарг тощо.

Визначення порядку застосування деяких юрисдикційних повноважень

органу державного регулювання у сфері енергетики Кабінетом Міністрів

України є несумісним з принципом функціональної незалежності органу

державного регулювання у сфері енергетики. У зв’язку з цим правові засади

реалізації юрисдикційних повноважень органу державного регулювання у сфері

енергетики мають визначатися виключно у законах України.
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ВИСНОВКИ

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення

наукової проблеми, що виявляється в розробленні цілісної адміністративно-

правової концепції державного регулювання у сфері енергетики України,

сформульовано висновки, спрямовані на подальший розвиток адміністративно-

правового регулювання суспільних відносин у сфері енергетики, а також

вироблено науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення вітчизняного

законодавства, яке регулює відносини, що складаються у процесі державного

регулювання у сфері енергетики України, з урахуванням сучасної практики

його застосування, основні з яких полягають у наступному:

1. Обгрунтовано, що категорію «державне регулювання» доцільно

відмежовувати від категорії «державне управління» за такими критеріями, як

сфера застосування, вид економічної системи, мета, суб’єкти, об’єкти,

співвідношення прямих (адміністративних) та опосередкованих методів

державного впливу, враховуючи, що: державне регулювання характерне для

ринкової економіки, а отже, є інструментом регуляторної держави; метою

державного регулювання є збалансування публічних та приватних інтересів;

суб’єктами державного регулювання є органи державного регулювання,

утворені за експертним принципом, незалежні у здійсненні своєї діяльності від

уряду, інших державних органів та регульованих галузей; об’єктом державного

регулювання є середовище, у якому функціонують індивідуальні та колективні

суб’єкти, і здійснюється державне регулювання з метою створення умов для

досягнення оптимального балансу публічних та приватних інтересів; при

здійсненні державного регулювання застосовуються методи як

опосередкованого, так і прямого (адміністративного) впливу, однак пріоритет

мають саме методи опосередкованого впливу.

2. Обгрунтовано, що державне регулювання у сфері енергетики слід

розглядати як комплекс правових, економічних та технічних засобів, за



383

допомогою яких здійснюється вплив держави в особі уповноважених органів на

діяльність суб’єктів господарювання у сфері енергетики, спрямований на

забезпечення енергетичної безпеки, збалансування публічних та приватних

інтересів у сфері енергетики, створення умов для розвитку конкуренції,

забезпечення недискримінаційного доступу до товарів та послуг суб’єктів

господарювання галузі енергетики, захист прав споживачів енергетичних

послуг.

3. Визначено, що особливістю інституційного забезпечення державного

регулювання у сфері енергетики є його здійснення незалежними органами

державного регулювання, серед ознак яких визначено поєднання квазі-

законодавчих, квазі-виконавчих та квазі-судових функцій, утворення за

експертним принципом, незалежність від уряду, інших державних органів та

суб’єктів господарювання регульованих галузей. До головних завдань указаних

органів віднесено збалансування приватних та публічних інтересів у

регульованій сфері, регулювання цін/тарифів на товари (послуги) суб’єктів

господарювання, забезпечення доступу до зазначених товарів (послуг),

ліцензування суб’єктів господарювання, створення умов для розвитку

конкуренції у відповідних регульованих сферах, захист прав споживачів. До

складових незалежності органів, що здійснюють державне регулювання у сфері

енергетики, віднесено інституційну незалежність (незалежність від інших

державних органів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а

також суб’єктів господарювання регульованої сфери) та функціональну

незалежність (незалежність у процесі здійснення регуляторних повноважень).

4. Наукові підходи до розуміння місця енергетичного права в системі

права запропоновано об’єднати в три основні групи, а саме: 1) публічно-правові

(визначення енергетичного права як складової адміністративного права); 2)

приватно-правові (розуміння енергетичного права як складової цивільного

права); 3) компромісні, або комплексні (визначення енергетичного права як

комплексної галузі права). Енергетичне право слід визначити як комплекс

правових норм різних галузей права (передусім, конституційного,
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міжнародного, адміністративного, фінансового, цивільного, господарського,

екологічного), що регулюють відносини у сфері енергетики.

5. Обгрунтовано доцільність виокремлення системи адміністративно-

правових норм, які регулюють суспільні відносини, що виникають у зв’язку з

організацією та здійсненням державного регулювання у певних сферах

економіки, в окрему підгалузь адміністративного права – регуляторне право. У

зв’язку з цим сукупність адміністративно-правових норм, які регулюють

суспільні відносини, що виникають у зв’язку з організацією та здійсненням

державного регулювання у сфері енергетики, запропоновано вважати

інститутом державного регулювання у сфері енергетики, який є складовим

елементом регуляторного права як підгалузі адміністративного права.

6. Енергетичну безпеку визначено як стан захищеності носіїв

енергетичних інтересів (зокрема, людини, регіону, суб’єкта господарювання,

галузі економіки, держави) від загроз дефіциту в забезпеченні їх потреб в

енергії шляхом гарантованого доступу до безпечних для життя, здоров’я

людини та навколишнього природного середовища енергетичних послуг

належної якості за економічно обґрунтованими і доступними цінами на умовах

безперервності, надійності, диверсифікованості джерел енергопостачання,

ефективності та раціональності, використання енергетичних ресурсів з

відновлюваних джерел енергії, рівного доступу для всіх категорій громадян.

7. Енергетичну безпеку людини визначено як стан захищеності людини

як носія енергетичних інтересів від загроз дефіциту в забезпеченні її потреб в

енергії шляхом надання доступу до безпечних для життя, здоров’я та

навколишнього природного середовища енергетичних послуг належної якості

за економічно обґрунтованими і доступними цінами на умовах безперервності,

надійності, диверсифікованості джерел енергопостачання, ефективності та

раціональності, максимально можливого з огляду на технічні, економічні та

інші умови доступності використання енергетичних ресурсів з відновлюваних

джерел енергії, рівного доступу для всіх категорій громадян.
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8. Обгрунтовано, що право на доступ до сучасних енергетичних послуг

слід розглядати як можливість людини отримувати безпечні для життя,

здоров’я та навколишнього природного середовища енергетичні послуги

належної якості за економічно обґрунтованими та доступними цінами на

умовах безперервності, надійності, диверсифікованості джерел

енергопостачання, ефективності та раціональності використання енергетичних

ресурсів з відновлюваних джерел енергії, рівного доступу для всіх категорій

громадян. Зазначене право доцільно закріпити у міжнародно-правових актах з

прав людини, а також в актах національного законодавства (передусім, у

конституціях) або як окреме право людини, або як окрему складову права

людини на достатній життєвий рівень.

9. З’ясовано, що законодавство ЄС встановлює основні вимоги щодо

інституційного забезпечення державного регулювання у сфері енергетики, які,

зокрема, спрямовані на забезпечення інституційної та функціональної

незалежності національних регуляторних органів у сфері енергетики. При

цьому держави – члени ЄС самостійно визначають механізми забезпечення

незалежності зазначених органів відповідно до основних вимог законодавства

ЄС та з урахуванням національних особливостей. Слід виділити такі моделі

інституційного забезпечення державного регулювання у сфері енергетики:

здійснення державного регулювання органами, що організаційно належать до

системи органів виконавчої влади, та здійснення державного регулювання

органами, що є організаційно незалежними від системи органів виконавчої

влади. Доцільно виокремити такі види співробітництва між національними

органами у сфері енергетики в ЄС: неофіційне двостороннє або багатостороннє

співробітництво між національними регуляторними органами у сфері

енергетики (зокрема, безпосередньо між національними органами державного

регулювання у сфері енергетики країн ЄС, в межах Європейського

електроенергетичного регуляторного форуму та Європейського газового

регуляторного форуму, а також добровільних національних, регіональних та

міжнародних об’єднань органів державного регулювання у сфері енергетики);
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офіційне співробітництво (зокрема, в межах Групи європейських органів

регулювання у сфері енергетики для електричної енергії та газу, Агентства зі

співробітництва органів регулювання у сфері енергетики, Регуляторної Ради

Енергетичного Співтовариства).

10. Визначено такі основні етапи розвитку законодавства у напрямі

забезпечення незалежності органу державного регулювання у сфері енергетики

в системі органів державної влади в Україні:

 схвалення Указом Президента України від 27 вересня 2007 р. №

921/2007 Концепції вдосконалення державного регулювання природних

монополій, з якої випливає, що забезпечення незалежності регуляторних

органів є можливим саме шляхом їх виведення із системи органів виконавчої

влади;

 прийняття Закону України «Про Національну комісію регулювання

ринку комунальних послуг» (чинна назва цього Закону – Закон України «Про

державне регулювання в сфері комунальних послуг») від 9 липня 2010 р. №

2479-VI, у якому Комісію визначено як державний колегіальний орган

виконавчої влади. Таким формулюванням законодавець прагнув підкреслити

особливість правового статусу цього органу, хоча і залишив його в системі

органів виконавчої влади;

 прийняття Указу Президента України «Про оптимізацію системи

центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010, яким

було затверджено нову Схему організації та взаємодії центральних органів

виконавчої влади, до якої не увійшли національні комісії, що здійснюють

державне регулювання у певних сферах економіки (у тому числі, орган

державного регулювання у сфері енергетики);

 прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із

Конституцією України» від 7 жовтня 2010 р. № 2592-VI, згідно з яким

національні комісії регулювання природних монополій отримали статус
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державних колегіальних органів, що означало, по суті, виведення цих органів із

системи органів виконавчої влади;

 прийняття Закону України «Про центральні органи виконавчої

влади» від 17 березня 2011 р. № 3166-VI, у якому національні комісії, що

здійснюють державне регулювання у певних сферах економіки, не віднесено до

центральних органів виконавчої влади;

 прийняття 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 ринків» від 7 липня 2011 р. № 3610-VI,

згідно з яким статус державних колегіальних органів отримали не тільки

національні комісії регулювання природних монополій, а й національні комісії

регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і

фінансових ринків.

11. Визнано обгрунтованим виведення національних комісій, що

здійснюють державне регулювання в певних сферах економіки в Україні,

зокрема у сфері енергетики, із системи органів виконавчої влади, а не надання

їм статусу центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) зі спеціальним

статусом з огляду на їх особливу правову природу як незалежних органів

державного регулювання, а також відсутність у законодавстві України чіткого

критерію (критеріїв) віднесення органу державної влади до ЦОВВ зі

спеціальним статусом, які мають перехідний характер та тимчасово

перебувають у системі ЦОВВ.

12. З’ясовано, що Конституцією України не передбачені державні

колегіальні органи (або національні комісії, що здійснюють державне

регулювання у певних сферах економіки), а також не закріплені повноваження

Президента України щодо їх утворення, реорганізації, ліквідації, призначення

голови та членів та затвердження положень про них. У зв’язку з цим

запропоновано у Конституції України визначити статус, основні правові засади

організації та діяльності національних регуляторних комісій. Деталізацію



388

конституційно-правових засад організації та діяльності зазначених органів

рекомендовано здійснити у статусному законодавчому акті – законі про

національні регуляторні комісії, галузеві особливості повноважень органу, що

здійснює державне регулювання у сфері енергетики – у спеціальних

законодавчих актах, що регулюють відносини у відповідних сферах енергетики.

13. Обгрунтовано доцільність поширення на голів, членів та працівників

органу державного регулювання у сфері енергетики в Україні статусу

державного службовця, при цьому рекомендовано на законодавчому рівні

закріпити особливі вимоги щодо їх призначення на посади та звільнення з

посад (зокрема, встановлення вичерпного переліку підстав для дострокового

звільнення з посад), вимоги, яким повинні відповідати особи, які можуть бути

призначені на посади голови, членів та працівників апарату та територіальних

органів органу державного регулювання у сфері енергетики (зокрема, щодо

наявності вищої освіти, досвіду роботи, ділової репутації, відсутності

конфлікту інтересів тощо), а також особливості їх оплати праці.

14. Охарактеризовано такі способи забезпечення законності в діяльності

незалежного регуляторного органу, як парламентський контроль,

президентський контроль, оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності

незалежного регуляторного органу, а також громадський контроль. З метою

належного нормативного закріплення підзвітності національних комісій, що

здійснюють державне регулювання у певних сферах економіки, запропоновано

доповнити Регламент Верховної Ради України положеннями щодо процедури

розгляду звітів зазначених державних органів та рішень, які можуть бути

прийняті за результатами їх розгляду. Для усунення проблеми визначення

підвідомчості та підсудності справ про оскарження рішень, дій чи бездіяльності

державних колегіальних органів (національних комісій, що здійснюють

державне регулювання у певних сферах економіки) необхідно визначити ці

органи в Кодексі адміністративного судочинства України. При НКРЕКП

рекомендовано утворити не лише громадську раду, яка має забезпечувати

врахування інтересів громадськості, передусім споживачів товарів/послуг
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суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність у

регульованих сферах, при прийнятті органом державного регулювання у сфері

енергетики своїх рішень, а й науково-експертну раду, яка б включала провідних

науковців – представників юридичних, економічних, технічних наук, наук

державного управління, які займаються дослідженням проблем державного

регулювання у сфері енергетики, а також відомих експертів – практиків у сфері

енергетики, та забезпечувала б вироблення науково обґрунтованих та

практично здійсненних рекомендацій та пропозицій щодо відповідних рішень

зазначеної Комісії.

15. Запропоновано визначити на рівні закону, що постанови органу

державного регулювання у сфері енергетики є нормативно-правовими актами, а

розпорядження – індивідуально-правовими, що приймаються з організаційно-

розпорядчих та інших поточних питань. Обгрунтовано, що процедура

державної реєстрації нормативно-правових актів Міністерством юстиції

України, передбачена чинним законодавством, не узгоджується з вимогами

щодо забезпечення незалежності органу державного регулювання у сфері

енергетики. У зв’язку з цим запропоновано передбачити у законодавстві

України, що нормативно-правові акти органу державного регулювання у сфері

енергетики вносяться до Єдиного державного реєстру нормативно-правових

актів у порядку, визначеному для актів, які не підлягають попередній

експертизі Міністерством юстиції України (зокрема, законів України, актів

Президента України, постанов Кабінету Міністрів України). З метою

забезпечення дотримання органом державного регулювання у сфері енергетики

вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері

господарської діяльності» в частині підготовки аналізу регуляторного впливу, а

також відстеження результативності регуляторних актів доцільно застосувати

механізм, передбачений цим Законом для Національного банку України.

Процедуру участі національних регуляторних комісій у законотворчому

процесі запропоновано чітко закріпити в законодавстві. З метою забезпечення

незалежності зазначених органів, зокрема органу державного регулювання у
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сфері енергетики, та зміцнення експертної складової в процесі підготовки

проектів законів, що регламентують відносини у відповідних регульованих

галузях, рекомендовано закріпити у Конституції України право законодавчої

ініціативи національних регуляторних комісій.

16. У законі про національні регуляторні комісії необхідно закріпити

перелік їх ліцензійних повноважень, до якого, передусім, включити

повноваження щодо розроблення та затвердження ліцензійних умов. З п. 3 ч. 1

ст. 4 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» слід

вилучити вимогу, згідно з якою державні колегіальні органи (зокрема, орган

державного регулювання у сфері енергетики) зобов’язані погоджувати проекти

нормативно-правових актів з питань ліцензування (у тому числі ліцензійні

умови) із спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування, а з п. 5 ч.

1 ст. 4 та ст. 19 цього Закону – положення щодо контрольних повноважень

спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування по відношенню до

реалізації ліцензійних повноважень державними колегіальними органами

(зокрема, органом державного регулювання у сфері енергетики).

17. Рекомендовано закріпити в законодавстві України конкретні

повноваження органу державного регулювання у сфері енергетики щодо

забезпечення реалізації та захисту прав та законних інтересів споживачів,

передусім соціально вразливих верств населення, малих підприємств та

мікропідприємств, а також стимулювання підвищення енергетичної

ефективності та енергозбереження у споживачів енергетичних послуг, зокрема

шляхом покладення на суб’єктів господарювання відповідних обов’язків, у

тому числі щодо належного інформування споживачів про енергетичні послуги,

прозорих, недорогих та ефективних процедур розгляду їх скарг тощо.

18. Зроблено висновок про несумісність визначення порядку

застосування деяких юрисдикційних повноважень органу державного

регулювання у сфері енергетики Кабінетом Міністрів України з принципом

функціональної незалежності органу державного регулювання у сфері

енергетики. У зв’язку з цим запропоновано закріпити правові засади реалізації
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юрисдикційних повноважень органу державного регулювання у сфері

енергетики виключно у законах України.
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ДОДАТКИ

Додаток А

Концепція

конституційно-правового закріплення в Україні права на доступ

до енергетичних послуг

З метою конституційно-правового закріплення права на доступ до

енергетичних послуг пропонується доповнити розділ ІІ Конституції України

положенням такого змісту:

«Кожен має право на отримання безпечних для життя, здоров’я та

навколишнього природного середовища енергетичних послуг належної якості

за економічно обґрунтованими та доступними цінами на умовах

безперервності, надійності, диверсифікованості джерел енергопостачання,

ефективності та раціональності, використання енергетичних ресурсів з

відновлюваних джерел енергії, рівного доступу для всіх категорій громадян.».
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Додаток Б

Концепція

конституційно-правового закріплення в Україні статусу

національних регуляторних комісій

З метою конституційно-правового закріплення статусу національних

комісій, що здійснюють державне регулювання у певних сферах економіки

(зокрема, у сфері енергетики) (далі – національні регуляторні комісії),

пропонується внести зміни до:

 ст. 85 Конституції України, якими передбачити, що Верховна Рада

України призначає на посади та звільняє з посад половину членів

національних регуляторних комісій, за поданням Президента України –

голів національних регуляторних комісій, а також заслуховує звіти про

діяльність відповідних комісій та приймає щодо них рішення в межах

своєї компетенції;

 ст. 92 Конституції України, якими передбачити, що правові засади

організації та діяльності національних регуляторних комісій

визначаються виключно законами України;

 ст. 93 Конституції України, якими надати національним регуляторним

комісіям право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України

 ст. 106 Конституції України, якими передбачити, що Президент України

призначає на посади та звільняє з посад половину членів національних

регуляторних комісій, вносить до Верховної Ради України подання про

призначення на посади та звільнення з посад голів національних

регуляторних комісій, а також заслуховує звіти про діяльність

національних регуляторних комісій та приймає щодо них рішення в

межах його компетенції.
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Додаток В

Проект структури

Закону України «Про національні регуляторні комісії»

Розділ І. Загальні положення

Стаття 1. Визначення основних термінів

Стаття 2. Основні завдання національних регуляторних комісій

Стаття 3. Національні регуляторні комісії в системі державних органів України

Стаття 4. Принципи організації та діяльності національних регуляторних

комісій

Стаття 5. Правові засади організації та діяльності національних регуляторних

комісій

Розділ ІІ. Склад та порядок формування національних

регуляторних комісій

Стаття 6 . Склад національних регуляторних комісій

Стаття 7. Порядок утворення, реорганізації та ліквідації національних

регуляторних комісій

Стаття 8. Вимоги до голів та членів національних регуляторних комісій

Стаття 9. Обмеження, пов’язані з посадами голів та членів національних

регуляторних комісій

Стаття 10. Призначення на посади та звільнення з посад голів та членів

національних регуляторних комісій

Стаття 11. Ротація членів національних регуляторних комісій

Стаття 12. Підстави для дострокового припинення повноважень голів та членів

національних регуляторних комісій

Розділ ІІІ. Функції та повноваження національних регуляторних комісій

Стаття 13. Функції національних регуляторних комісій
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Стаття 14. Повноваження національних регуляторних комісій

Розділ IV. Організація та забезпечення діяльності національних

регуляторних комісій

Стаття 15. Загальні засади організації та забезпечення діяльності національних

регуляторних комісій

Стаття 16. Структура національних регуляторних комісій

Стаття 17. Права та обов’язки голів національних регуляторних комісій

Стаття 18. Права та обов’язки членів національних регуляторних комісій

Стаття 19. Апарат національних регуляторних комісій

Стаття 20. Територіальні органи національних регуляторних комісій

Стаття 21. Кадрове забезпечення діяльності національних регуляторних комісій

Стаття 22. Фінансове забезпечення діяльності національних регуляторних

комісій

Стаття 23. Форми діяльності національних регуляторних комісій

Стаття 24. Акти національних регуляторних комісій

Стаття 25. Науково-експертні ради при національних регуляторних комісіях

Розділ V. Відносини національних регуляторних комісій з Верховною

Радою України

Стаття 26. Загальні засади відносин національних регуляторних комісій з

Верховною Радою України

Стаття 27. Участь Верховної Ради України у формуванні національних

регуляторних комісій

Стаття 28. Відносини національних регуляторних комісій з комітетами

Верховної Ради України

Стаття 29. Контроль Рахункової палати за діяльністю національних

регуляторних комісій
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Розділ VI. Відносини національних регуляторних комісій з

Президентом України

Стаття 30. Загальні засади відносин національних регуляторних комісій з

Президентом України

Стаття 31. Участь Президента України у формуванні національних

регуляторних комісій

Розділ VII. Відносини національних регуляторних комісій з Кабінетом

Міністрів України та міністерствами, які забезпечують формування та

реалізують державну політику в сферах, що відносяться до повноважень

відповідних національних регуляторних комісій

Стаття 32. Відносини національних регуляторних комісій з Кабінетом Міністрів

України

Стаття 33. Відносини національних регуляторних комісій з міністерствами, які

забезпечують формування та реалізують державну політику в сферах, що

відносяться до повноважень відповідних регуляторних комісій

Розділ VIII. Відносини національних регуляторних комісій з іншими

державними органами та органами місцевого самоврядування

Стаття 34. Відносини національних регуляторних комісій з Кабінетом Міністрів

України

Стаття 35. Відносини національних регуляторних органів з міністерствами, які

забезпечують формування та реалізують державну політику в сферах, державне

регулювання в яких відноситься до компетенції відповідних національних

регуляторних комісій

Стаття 36. Відносини національних регуляторних комісій з органами

Антимонопольного комітету України

Стаття 37. Відносини національних регуляторних регуляторних комісій з

місцевими органами виконавчої влади
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Стаття 38. Відносини національних регуляторних комісій з органами місцевого

самоврядування

Стаття 39. Відносини національних регуляторних комісій з іншими державними

органами

Розділ IX. Відносини національних регуляторних комісій з громадськістю

Стаття 40. Загальні засади відносин національних регуляторних комісій з

громадськістю

Стаття 41. Відносини національних комісій з громадськими об’єднаннями

Стаття 42. Громадські ради при національних регуляторних комісіях

Розділ X. Відповідальність національних регуляторних комісій

Стаття 43. Відповідальність національних регуляторних комісій

Стаття 44. Відповідальність голів та членів національних регуляторних комісій
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Додаток Г

Обсяги фінансування НКРЕКП, НКРЕ, НКРКП (тис. грн) з

Державного бюджету України протягом 2000–2015 рр. (відповідно до

Законів України про Державний бюджет України на 2000–2015 рр.):

Рік Назва

комісії

Всього Загальний фонд Спеціальний

фонд

2015 НКРЕКП 49 904,6 49 844,6

(з них – 33 644,6

– на оплату

праці)

60

2014 НКРЕ 33 844,8 33 784,8

(з них – 24 057,6

– на оплату

праці)

60

НКРКП 36 745,9 36 745,9

(з них – 24 526,2

– на оплату

праці)

-

2013 НКРЕ 36 716,5 36 656,5

(з них – 25 576,8

– на оплату

праці)

60

НКРКП 40 351,0 40 351

(з них – 25 576,8

– на оплату

праці)

-

2012 НКРЕ 35 242,4 35 182,4

(з них – 24 225,6

– на оплату

праці)

60
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НКРЕКП 42 536,4 39 716,4

(з них – 24225,6

– на оплату

праці)

-

2011 НКРЕ 30 512,4 30 462,4

(з них –20 827,6
– на оплату

праці)

50,0

НКРКП 26 814,2 26 814,2
(з них – 12 560,6
– на оплату
праці)

-

2010 НКРЕ 26 688,7 26 577,8
(з них – 17 854,6
– на оплату
праці)

110,9

2009 НКРЕ 28 832,3 23 871,4
(з них – 16 452,9
– на оплату
праці)

4960,9

2008 НКРЕ 43 125,0 33 595,4
(з них – 18 041,5
– на оплату
праці)

9529,6

2007 НКРЕ 27 466,6 19 841,6
(з них – 10 789,2
– на оплату
праці)

7625,0

2006 НКРЕ 19 874,7 15 414,7
(з них – 9118,4
– на оплату
праці)

4460,0

2005 НКРЕ 9624,1 9574,1
(з них – 5180,6
– на оплату
праці)

50,0
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2004 НКРЕ 7207,9 7122,2
(з них – 3165,2
– на оплату
праці)

85,7

2003 НКРЕ 6692,5 6664,6
(з них – 2717,5
– на оплату
праці)

27,9

2002 НКРЕ 4867,5 4847,5
(з них – 2486,4
– на оплату
праці)

20,0

2001 НКРЕ 4707,2 4707,2
(з них – 2379,8
– на оплату
праці)

2000 НКРЕ 6619,8 1705,2
(з них – 1240,1
– на оплату
праці)

4914,6


