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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сфера комунальних послуг є одним із найбільш 

соціально значущих секторів економіки України, ефективному 

функціонуванню якого заважає низка проблем. Стрімке підвищення цін та 

тарифів у сфері комунальних послуг в останні роки, яке супроводжувалося 

скороченням доходів громадян у зв’язку із прогресуючою інфляцією та 

девальвацією національної валюти, призводить до збідніння громадян 

України. Відсутність ефективного механізму соціального захисту ставить під 

питання доступність комунальних послуг для населення та можливість 

реалізації конституційного права кожної людини на достатній життєвий 

рівень. Критичний стан у сфері комунальних послуг поглиблюється значною 

зношеністю інфраструктури, високими витратами на виробництво послуг, 

низькою енергоефективністю, неналежною якістю комунальних послуг, 

незадовільним фінансовим станом підприємств цієї сфери тощо. Це свідчить 

про нагальну потребу проведення системних реформ у сфері комунальних 

послуг, ефективність яких залежить від належного адміністративно-правового 

регулювання. 

Протягом тривалого часу функції державного регулювання у сфері 

комунальних послуг, зокрема щодо ліцензування господарської діяльності та 

регулювання цін і тарифів на комунальні послуги, здійснювали центральні 

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

запроваджено централізовану модель державного регулювання, за якої всі 

функції регулювання у сфері комунальних послуг були покладені на 

незалежний регулятор. Однак цілісна адміністративно-правова концепція 

державного регулювання у сфері комунальних послуг так і не була 

сформована. Тому виникає низка теоретичних та практичних питань щодо 

правової природи функцій і повноважень органу державного регулювання у 

сфері комунальних послуг, особливостей взаємодії регулятора з іншими 

органами публічної адміністрації, а також щодо розмежування його 

повноважень з місцевими органами публічної влади. 

Наведене вище свідчить про актуальність проведення спеціального 

дослідження адміністративно-правових засад державного регулювання у сфері 

комунальних послуг. 

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

дисертаційного дослідження сформульована відповідно до вимог Закону 

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

2001 року та Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання, 

схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 

2017 року № 569-р. 

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до пріоритетних напрямів 

наукових досліджень юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка з урахуванням таких бюджетних тем: 

«Доктрина права в правовій системі України: теоретичний та практичний 
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аспекти» № 11 БФ 042-01 (2011–2015 рр.) та «Теорія та практика адаптації 

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

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка 

адміністративно-правових засад державного регулювання у сфері комунальних 

послуг, а також формулювання науково обґрунтованих висновків і практичних 

рекомендацій з удосконалення законодавства України щодо державного 

регулювання у сфері комунальних послуг. 

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність послідовного 

розв’язання таких завдань: 

– визначити поняття державного регулювання у сфері комунальних 

послуг; 

– визначити моделі інституційного забезпечення державного 

регулювання у сфері комунальних послуг у державах – членах ЄС; 

– узагальнити підходи до розуміння функціонально-правового 

механізму державного регулювання у сфері комунальних послуг та визначити 

його елементи; 

– охарактеризувати сферу комунальних послуг як об’єкт державного 

регулювання; 

– виокремити етапи формування та становлення органів державного 

регулювання у сфері комунальних послуг в Україні та визначити основні 

напрями удосконалення адміністративно-правового статусу незалежного 

регулятора у сфері комунальних послуг; 

– охарактеризувати особливості взаємодії органу державного 

регулювання у сфері комунальних послуг в Україні з іншими органами 

публічної адміністрації та визначити особливості розмежування його 

повноважень з місцевими органами публічної влади; 

– з’ясувати особливості адміністративно-правового забезпечення 

окремих повноважень органу державного регулювання у сфері комунальних 

послуг в Україні; 

– визначити роль органу державного регулювання у сфері 

комунальних послуг в Україні у механізмі захисту прав споживачів; 

– сформулювати науково обґрунтовані пропозиції, спрямовані на 

удосконалення законодавства України щодо державного регулювання у сфері 

комунальних послуг з урахуванням сучасної практики його застосування та 

позитивного зарубіжного досвіду. 

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

організації та здійснення державного регулювання у сфері комунальних 

послуг. 

Предметом дослідження є адміністративно-правові засади державного 

регулювання у сфері комунальних послуг. 

Методи дослідження. Методологічною основою роботи є сукупність 

загальних і спеціальних методів наукового пізнання. За допомогою 

формально-логічного методу проаналізовано та сформульовано поняття 

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

комунальних послуг» (підрозділ 1.3), «сфера комунальних послуг» (підрозділ 

2.1). Порівняльно-правовий метод було використано при аналізі інституційних 

моделей державного регулювання у сфері комунальних послуг у державах – 

членах ЄС (підрозділ 1.2). Історичний метод застосовувався при дослідженні 

етапів формування та становлення органів державного регулювання у сфері 

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

розглянути основні аспекти адміністративно-правового статусу органу 

державного регулювання у сфері комунальних послуг в Україні (підрозділи 2.3 

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

проаналізовано законодавчі акти, які визначають особливості взаємодії органу 

державного регулювання у сфері комунальних послуг в Україні з іншими 

органами публічної адміністрації (підрозділ 3.1), особливості розмежування 

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

роль регулятора у механізмі захисту прав споживачів (підрозділ 3.4). 

Формально-юридичний метод став підґрунтям внесення пропозицій, 

спрямованих на вдосконалення чинного законодавства щодо адміністративно-

правового забезпечення державного регулювання у сфері комунальних послуг 

(розділ 3). 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять праці              

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

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

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

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

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

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

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

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

І. В. Процюка, А. А. Пухтецької, Л. А. Савченко, А. О. Селіванова, 

О. В. Совгирі, Р. А. Усенка, Л. М. Чуприни, Ю. С. Шемшученка, 

Н. Я. Якимчук, Х. П. Ярмакі та ін. 

Нормативною основою дослідження є Конституція України, міжнародні 

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

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

Кабінету Міністрів України, нормативні акти державних колегіальних органів, 

центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, 

органів місцевого самоврядування, акти національного законодавства держав – 

членів ЄС. 

Емпіричною основою дослідження є, зокрема, матеріали судової 

практики, звіти державних органів та посадових осіб, офіційні статистичні 

дані, що стосуються різних аспектів досліджуваної проблематики. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є одним із 

перших у вітчизняній науці адміністративного права комплексних досліджень 

адміністративно-правових засад державного регулювання у сфері комунальних 
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послуг. У результаті дослідження сформульовано низку висновків та 

пропозицій, зокрема: 

уперше: 

– сформульовано авторське визначення поняття «державне 

регулювання у сфері комунальних послуг» як комплексу правових та 

економічних інструментів, за допомогою яких держава в особі її органів 

(незалежного галузевого регулятора та місцевих органів публічної влади) 

здійснює вплив на діяльність суб’єктів господарювання з метою забезпечення 

ефективного функціонування секторів, що належать до сфери комунальних 

послуг; 

– обґрунтовано доцільність виокремлення інституційних моделей 

державного регулювання у сфері комунальних послуг у державах – членах ЄС 

за критеріями кількості та галузевої компетенції регуляторів, правового 

статусу органу державного регулювання, а також розмежування повноважень 

між регулятором та місцевими органами публічної влади; 

– визначено, що єдиним органом державного регулювання у сфері 

комунальних послуг в Україні є Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яка може 

делегувати обласним, Київській та Севастопольській міським державним 

адміністраціям повноваження щодо здійснення ліцензування господарської 

діяльності у сфері комунальних послуг, а органам місцевого самоврядування – 

щодо встановлення цін та тарифів на комунальні послуги. Особливістю 

делегування повноважень є те, що воно здійснюється на підставі ліцензійних 

умов, у яких орган державного регулювання визначає критерії, за якими 

розподіляються ліцензіати між ним та місцевими органами публічної влади; 

удосконалено: 

– адміністративно-правову концепцію державного регулювання у 

сфері комунальних послуг в частині визначення особливості його інституційного 

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

регулювання створюються незалежні регулятори, за якими законодавством 

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

наділяються значними регулятивними повноваженнями; 

– систематизацію підходів до розуміння функціонально-правового 

механізму державного регулювання у сфері комунальних послуг та визначення 

переліку його елементів, включаючи функції (регламентуюча, стимулююча, 

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

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

економічні) та інструменти (правові та економічні); 

– визначення сфери комунальних послуг як сукупності певних видів 

діяльності у секторах централізованого теплопостачання, централізованого 

водопостачання та водовідведення, поводження із побутовими відходами, а 

також визначення комунальних послуг як діяльності виконавців комунальних 

послуг з постачання споживачам комунальних ресурсів через 

внутрішньобудинкові системи; 
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дістали подальшого розвитку: 

– науковий підхід до співвідношення державного регулювання та 

публічного управління, зокрема, запропоновано розглядати органи державного 

регулювання у сфері комунальних послуг як суб’єктів реалізації публічного 

управління, які, окрім публічного управління, здійснюють також нормотворчу 

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

захист прав споживачів, моніторинг функціонування ринків, сприяння 

розвитку конкуренції; 

– класифікація етапів формування та становлення органів 

державного регулювання у сфері комунальних послуг в Україні, зокрема, 

виокремлено чотири етапи, які свідчать про поступовий перехід від моделі 

здійснення державного регулювання органами виконавчої влади до 

запровадження моделі незалежних регуляторних органів; 

– визначення особливостей взаємодії органу державного 

регулювання у сфері комунальних послуг в Україні з іншими органами 

державної влади, зокрема в частині розмежування повноважень органу 

державного регулювання з Кабінетом Міністрів України щодо регулювання 

цін тарифів та Антимонопольним комітетом України щодо забезпечення 

розвитку конкуренції; 

– визначення ролі органу державного регулювання у сфері 

комунальних послуг в Україні у механізмі захисту прав споживачів, яка 

полягає, зокрема, у сприянні створенню дворівневої системи розгляду скарг 

споживачів – суб’єктами господарювання, що надають комунальні послуги, а 

також самим органом державного регулювання. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного 

дослідження виявляється в тому, що вони можуть бути використані: 

– у науково-дослідній діяльності – для подальших наукових 

досліджень із відповідної проблематики (довідка про впровадження 

результатів дисертаційного дослідження, видана ТОВ «Центр науково-

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

– у правотворчій діяльності – при удосконаленні законодавства 

України, зокрема Закону України «Про державне регулювання у сфері 

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

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; 

– у правозастосовній діяльності – для удосконалення діяльності 

органу державного регулювання у сфері комунальних послуг, а також 

місцевих органів публічної влади при здійсненні окремих функцій державного 

регулювання; 

– у навчальному процесі – при викладанні студентам вищих 

навчальних закладів навчальної дисципліни «Адміністративне право України» 

та спеціальних дисциплін, а також у процесі підготовки підручників, 

навчальних посібників і методичних рекомендацій (акт про впровадження 

результатів дисертаційного дослідження в навчальний процес Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка від 15 квітня 2019 р.). 
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Апробація результатів дисертації. Результати проведеного дослідження, 

його висновки й узагальнення були оприлюднені і пройшли апробацію у 

виступах автора під час міжнародних науково-практичних конференцій, 

зокрема, таких, як: Міжнародна науково-практична конференція 

«Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в 

Україні: питання взаємодії» (м. Ужгород, 11–12 травня 2018 р.); Міжнародна 

науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики» (м. Київ, 18 травня 

2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція  «Юридична наука в ХХІ 

столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень» (м. Запоріжжя, 11–

12 травня 2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Правові та 

інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах  європейської 

інтеграції» (м. Одеса, 18 травня 2018 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Розвиток юридичних наук: проблеми та рішення» (м. Каунас, 27–

28 квітня, 2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

питання державотворення в Україні» (м. Київ, 19 травня 2017 р.); Сьомий 

конгрес юристів-адміністративістів в Університеті Марії Кюрі-Склодовської 

(м. Люблін, 27–28 квітня 2017 р.); XVI Міжнародна студентсько-аспірантська 

наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової 

системи» (м. Львів, 21–22 квітня 2017 р.); IX Міжнародна науково-практична 

конференція молодих учених та студентів «Закарпатські правові читання» 

(м. Ужгород, 20–22 квітня 2017 р.); Шостий конгрес юристів-адміністративістів 

в Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, 21–22 квітня 2016 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

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

науково-практична конференція молодих учених та студентів «Закарпатські 

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

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображені у 

семи наукових статтях, чотири з яких опубліковано у вітчизняних наукових 

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

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації. Дисертація складається із анотації, вступу, трьох 

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

додатків. Повний обсяг дисертації становить 243 сторінки. Список 

використаних джерел складається з 275 найменувань і займає 33 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, її зв’язок з науковими 

програмами, планами, темами, встановлено мету та завдання роботи, 

визначено її об’єкт і предмет, теоретико-методологічну, нормативну та 

емпіричну основу, розкрито наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів, наведено дані про їх апробацію та впровадження, 

публікації, структуру й обсяг роботи. 
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Розділ 1 «Теоретико-правові засади державного регулювання у сфері 

комунальних послуг» складається з трьох підрозділів і присвячений 

формулюванню авторського визначення державного регулювання у сфері 

комунальних послуг та характеристиці основних понять і категорій, які 

опосередковують його розуміння. 

Підрозділ 1.1 «Поняття та сутність державного регулювання у сфері 

комунальних послуг» присвячений з’ясуванню сутності та формулюванню 

авторського визначення поняття «державне регулювання у сфері комунальних 

послуг». Розглянуто основні теорії державного регулювання, сформовані у 

зарубіжній науковій літературі, зокрема, теорію публічного інтересу, теорію 

«захоплення» та теорію економічного регулювання. Також узагальнено 

теоретичні підходи вітчизняних науковців до співвідношення державного 

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

Зауважено, що суттєвим недоліком досліджень вітчизняних науковців є 

надмірне використання управлінської термінології, характерної для 

радянського періоду, та категорій державного управління при обґрунтуванні 

сутності й змісту державного регулювання. 

У підрозділі 1.2 «Моделі інституційного забезпечення державного 

регулювання у сфері комунальних послуг: приклад держав – членів 

Європейського Союзу» охарактеризовано наукові підходи до розуміння 

сутності та правової природи органів державного регулювання у державах – 

членах ЄС. Обґрунтовано, що особливістю інституційного забезпечення 

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

створення та функціонування незалежного органу державного регулювання, за 

якими законодавством закріплено особливий статус, а з другого – у зв’язку із 

локальним характером сфери комунальних послуг наділення місцевих органів 

влади значними регулятивними повноваженнями. З’ясовано, що на відміну від 

інших регульованих сфер (телекомунікації, ринок електричної енергії, ринок 

природного газу тощо), на рівні ЄС відсутнє законодавство, яке б визначало 

загальні засади державного регулювання у сфері комунальних послуг. 

Відповідно, кожна держава – член ЄС формує свою власну інституційну 

модель державного регулювання у сфері комунальних послуг. На підставі 

аналізу національного законодавства держав – членів ЄС обґрунтовано 

доцільність виокремлення інституційних моделей державного регулювання у 

сфері комунальних послуг. 

У підрозділі 1.3 «Функціонально-правовий механізм державного 

регулювання у сфері комунальних послуг» узагальнено підходи до розуміння 

механізму державного регулювання, на підставі чого зроблено висновок про 

можливість виокремлення широкого та вузького розуміння цього поняття. 

Обґрунтовано, що в межах вузького розуміння доцільно використовувати 

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

елементи цього механізму пов’язані із функціонально-правовими аспектами 

діяльності органів державного регулювання. Визначено та охарактеризовано 

елементи функціонально-правового механізму державного регулювання у 
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сфері комунальних послуг, включаючи функції (регламентуюча, стимулююча, 

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

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

економічні) та інструменти (правові та економічні). 

Розділ 2 «Адміністративно-правовий механізм державного 

регулювання у сфері комунальних послуг в Україні» містить три 

підрозділи, які присвячені визначенню сфери комунальних послуг як об’єкта 

державного регулювання та характеристиці суб’єктів державного регулювання 

у сфері комунальних послуг. 

У підрозділі 2.1 «Сфера комунальних послуг як об’єкт державного 

регулювання в Україні» з’ясовано сутність поняття «сфера комунальних 

послуг» та обґрунтовано доцільність її відокремлення від таких понять, як 

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

Визначено, що поняття «сфера комунальних послуг» можна вживати у 

широкому (як сукупність певних секторів або конкретних видів діяльності у 

цих секторах) та вузькому розумінні (як сукупність комунальних послуг, які 

надаються виконавцями таких послуг). Запропоновано розглядати сферу 

комунальних послуг як сукупність певних видів діяльності у секторі 

централізованого теплопостачання, централізованого водопостачання та 

водовідведення, а також поводження із побутовими відходами, до яких слід 

відносити виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, 

постачання теплової енергії, централізоване водопостачання та 

водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів. 

У підрозділі 2.2 «Суб’єкти державного регулювання у сфері комунальних 

послуг в Україні: загальна характеристика етапів формування та 

становлення» на підставі аналізу законодавства України виокремлено чотири 

етапи формування та становлення органів державного регулювання у сфері 

комунальних послуг. Зроблено висновок про поступовий перехід від моделі 

здійснення державного регулювання органами виконавчої влади до 

запровадження моделі незалежних регуляторних органів шляхом створення 

окремого органу державного регулювання у сфері комунальних послуг, 

поступового його виведення із системи органів виконавчої влади та 

закріплення за ним особливого правового статусу. 

У підрозділі 2.3 «Напрями удосконалення адміністративно-правового 

статусу органу державного регулювання у сфері комунальних послуг в 

Україні» досліджено проблеми визначення конституційно-правового статусу 

органу державного регулювання у сфері комунальних послуг – Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. Розглянуто питання щодо правового статусу та правової 

природи повноважень органу державного регулювання у сфері комунальних 

послуг, а також питання забезпечення його незалежності. Сформульовано 

пропозиції щодо удосконалення законодавчого закріплення правового статусу 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг. 
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Розділ 3 «Функціонально-правові аспекти державного регулювання 

у сфері комунальних послуг в Україні» складається із чотирьох підрозділів і 

присвячений визначенню особливостей взаємодії та розмежування 

повноважень органу державного регулювання у сфері комунальних послуг із 

іншими органами публічної адміністрації, а також аналізу окремих 

повноважень органу державного регулювання у сфері комунальних послуг. 

У підрозділі 3.1 «Особливості взаємодії органу державного регулювання 

у сфері комунальних послуг в Україні з іншими органами публічної 

адміністрації» досліджено особливості взаємодії Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з 

Кабінетом Міністрів України та Антимонопольним комітетом України. 

Розглянуто проблеми, пов’язані із розмежуванням окремих повноважень 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг з Кабінетом Міністрів України (при реалізації цінової й 

тарифної політики і регулюванні цін та тарифів на комунальні послуги) і 

Антимонопольним комітетом України (при здійсненні нагляду та сприянні 

розвитку конкуренції у сферах енергетики та комунальних послуг). 

У підрозділі 3.2 «Розмежування повноважень органу державного 

регулювання та місцевих органів публічної влади при здійсненні державного 

регулювання у сфері комунальних послуг в Україні» обґрунтовано, що єдиним 

органом державного регулювання у сфері комунальних послуг в Україні є 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг. Орган державного регулювання у сфері 

комунальних послуг в порядку, визначеному законодавством, може 

делегувати окремі функції державного регулювання місцевим органам 

публічної влади. Розглянуто теоретико-правові аспекти делегування органом 

державного регулювання у сфері комунальних послуг місцевим органам 

публічної влади повноважень щодо здійснення ліцензування та тарифного 

регулювання. На підставі аналізу законодавства України зроблено висновок 

про відсутність в Україні цілісної адміністративно-правової концепції 

інституційного забезпечення державного регулювання у сфері комунальних 

послуг. Сформульовано пропозиції щодо внесення зміни до Закону України 

«Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» з метою 

визначення інституційної моделі державного регулювання у сфері 

комунальних послуг. 

Підрозділ 3.3 «Особливості адміністративно-правового забезпечення 

окремих повноважень органу державного регулювання у сфері комунальних 

послуг в Україні» присвячений дослідженню особливостей адміністративно-

правового забезпечення ліцензійних повноважень Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг і 

повноважень з регулювання цін та тарифів на комунальні послуги. Зазначено, 

що для позначення порядку розгляду та вирішення ліцензійних справ, а також 

справ стосовно встановлення цін та тарифів на комунальні послуги доцільно 

використовувати категорію «адміністративна процедура». Визначено 
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особливості ліцензування діяльності суб’єктів господарювання у сфері 

комунальних послуг. З’ясовано особливості окремих стадій адміністративної 

процедури зі встановлення цін та тарифів на комунальні послуги органом 

державного регулювання у сфері комунальних послуг та місцевими органами 

публічної влади. Обґрунтовано, що рішення органу державного регулювання у 

сфері комунальних послуг є адміністративними актами, які мають конкретних 

адресатів і стосуються врегулювання конкретного питання, однак розраховані 

на багатократне застосування та не обмежені терміном дії. 

У підрозділі 3.4 «Роль органу державного регулювання у сфері 

комунальних послуг в Україні у механізмі захисту прав споживачів» висвітлено 

правові засади захисту прав споживачів комунальних послуг в Україні та 

визначено роль органу державного регулювання у сфері комунальних послуг в 

Україні у механізмі захисту прав споживачів. Зроблено висновок, що орган 

державного регулювання у сфері комунальних послуг має, з одного боку, 

сприяти реалізації прав та законних інтересів споживачів шляхом забезпечення 

їх доступу до інформації про права споживачів, порядок надання, споживання 

та оплати комунальних послуг, а з другого боку – здійснювати захист 

споживачів від проявів монополізму зі сторони суб’єктів господарювання, які 

надають комунальні послуги (шляхом розгляду звернень споживачів та 

врегулювання спорів, а також шляхом покладення обов’язків на суб’єктів 

господарювання щодо розроблення та впровадження ними дієвого механізму 

розгляду скарг споживачів у межах відповідних підприємств). 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і практичне вирішення 

наукової проблеми, яка полягає у розробці адміністративно-правових засад 

державного регулювання у сфері комунальних послуг та формулюванні 

науково обґрунтованих висновків і практичних рекомендацій з удосконалення 

законодавства України щодо державного регулювання у сфері комунальних 

послуг, основні з яких полягають у наступному: 

1. Державне регулювання у сфері комунальних послуг визначено як 

комплекс правових та економічних інструментів, за допомогою яких держава в 

особі її органів (спеціально створеного незалежного галузевого регулятора та 

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

господарювання з метою забезпечення ефективності функціонування секторів, 

що належать до сфери комунальних послуг. 

2. Визначено такі моделі інституційного забезпечення державного 

регулювання у сфері комунальних послуг у державах – членах ЄС: 

– за критерієм кількості та галузевої компетенції регуляторів: 

галузева модель державного регулювання, за якої створюються окремі 

регулятори у різних сферах, зокрема енергетики, комунальних послуг, 

телекомунікацій та зв’язку, транспорту тощо, або створення єдиного 

регулятора, компетенція якого поширюється на всі мережеві галузі; 
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– за критерієм правового статусу органу державного регулювання: 

державне регулювання може здійснюватися незалежним регулятором, що 

займає особливе місце в системі органів публічної адміністрації, або органами 

виконавчої влади, або органами антимонопольно-конкурентного регулювання, 

які здійснюють певні регуляторні функції в умовах конкурентного ринку; 

– за критерієм розмежування повноважень між регулятором та 

місцевими органами публічної влади: централізована (державне регулювання 

здійснюється виключно регулятором на загальнодержавному рівні), 

децентралізована (державне регулювання здійснюється виключно місцевими 

органами публічної влади) та змішана моделі (державне регулювання 

здійснюється як регулятором, так і місцевими органами публічної влади на 

підставі визначеного законом розподілу повноважень між ними). 

3. Узагальнено підходи до розуміння функціонально-правового 

механізму державного регулювання, на підставі яких запропоновано 

виокремити широкий та вузький підходи до розуміння механізму державного 

регулювання у сфері комунальних послуг. У широкому розумінні механізм 

державного регулювання у сфері комунальних є сукупністю взаємопов’язаних 

та взаємообумовлених елементів, що утворюють методологічну (цілі, завдання 

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

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

інструменти державного регулювання) підсистеми. У вузькому розумінні 

механізм державного регулювання можна розглядати як сукупність функцій, 

форм, методів та інструментів, які застосовуються органами регулювання для 

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

доцільно використовувати термін «функціонально-правовий механізм 

державного регулювання». 

4. Сферу комунальних послуг слід розглядати як сукупність певних 

видів діяльності у секторах централізованого теплопостачання, 

централізованого водопостачання та водовідведення, а також поводження із 

побутовими відходами, до яких слід відносити виробництво теплової енергії, 

транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії, 

централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та 

захоронення побутових відходів. Діяльність з централізованого 

водопостачання повинна включати в себе діяльність з централізованого 

постачання холодної води та централізованого постачання питної води, яка 

має відповідати стандарту якості питної води. Комунальні послуги визначено 

як діяльність виконавців комунальних послуг з постачання споживачам 

комунальних ресурсів (природного газу, електричної енергії, теплової енергії, 

води, стічних вод, побутових відходів) через внутрішньобудинкові системи з 

метою забезпечення умов проживання та/або перебування осіб у житлових і 

нежитлових приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і 

споруд згідно з нормативами, нормами, стандартами, порядками і правилами, 

що здійснюється на підставі відповідних договорів про надання житлово-

комунальних послуг. 
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5. Виокремлено чотири етапи формування та становлення органів 

державного регулювання у сфері комунальних послуг в Україні, які свідчать 

про поступовий перехід від моделі здійснення державного регулювання 

органами виконавчої влади до запровадження моделі незалежних 

регуляторних органів шляхом  створення окремого органу державного 

регулювання у сфері комунальних послуг, поступове його виведення із 

системи органів виконавчої влади та закріплення за ним особливого правового 

статусу. Запропоновано доповнити Конституцію України положеннями щодо 

конституційно-правового статусу державних колегіальних органів, до яких 

належить і орган державного регулювання у сфері комунальних послуг – 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, з метою врегулювання питання щодо визначення 

правового статусу державних колегіальних органів та їх місця в системі 

органів державної влади, а також порядку взаємодії з іншими органами 

державної влади. 

6. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг при реалізації повноважень з 

регулювання цін та тарифів у сфері комунальних послуг, взаємодіє з 

Кабінетом Міністрів України, а при реалізації повноважень, пов’язаних із 

забезпеченням розвитку конкуренції у сфері комунальних послуг – з 

Антимонопольним комітетом України. Повноваження Кабінету Міністрів 

України в частині регулювання цін та тарифів у сфері комунальних послуг 

обмежуються виключно питаннями визначення порядку проведення 

розрахунків за комунальні послуги та забезпечення соціальних гарантій 

населенню у разі зростання цін та тарифів на комунальні послуги, а також 

індексації грошових доходів соціально-економічних груп населення 

відповідно до законодавства. За Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має 

бути закріплено повноваження щодо розроблення та затвердження порядків 

формування тарифів на комунальні послуги для всіх суб’єктів 

господарювання, незалежно від того, чи є вони ліцензіатами органу 

державного регулювання або місцевих органів виконавчої влади. 

Повноваження Антимонопольного комітету України при реалізації 

повноважень, пов’язаних із забезпеченням розвитку конкуренції у сфері 

комунальних послуг, обмежуються здійсненням контролю за дотриманням 

законодавства про захист економічної конкуренції, в той час як Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, забезпечує розвиток конкуренції у сфері комунальних 

послуг шляхом здійснення моніторингу функціонування ринків у сфері 

комунальних послуг. 

7. Визначено, що єдиним органом державного регулювання у сфері 

комунальних послуг в Україні є Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яка може 

делегувати обласним, Київській та Севастопольській міським державним 
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адміністраціям повноваження щодо здійснення ліцензування господарської 

діяльності у сфері комунальних послуг, а органам місцевого 

самоврядування – щодо встановлення цін та тарифів на комунальні послуги. 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, делегує свої повноваження шляхом 

визначення у ліцензійних умовах вимог до провадження різних видів 

господарської діяльності у сфері комунальних послуг, які є критерієм, за 

яким розподіляються ліцензіати між органом державного регулювання та 

місцевими органами публічної влади. Делеговані повноваження надаються 

місцевим органами публічної влади тимчасово. Підконтрольність місцевих 

органів публічної влади в частині здійснення делегованих повноважень має 

опосередкований характер і проявляється у тому, що у разі неналежного 

здійснення делегованих повноважень місцевими органами публічної влади 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, може ці повноваження повернути 

шляхом внесення змін до ліцензійних умов. 

8. З’ясовано, що ліцензування у сфері комунальних послуг у 

найзагальнішому розумінні можна розглядати як сукупність певних дій, 

пов’язаних із розробкою та затвердженням органами ліцензування ліцензійних 

умов, виконанням цих ліцензійних умов суб’єктами господарювання, 

виданням, переоформленням та анулюванням ліцензій, здійсненням нагляду за 

додержанням ліцензійних умов та застосуванням певних санкцій у разі 

порушення цих умов. При цьому в контексті здійснення органами 

ліцензування перевірки додержання ліцензіатами вимог законодавства та 

ліцензійних умов доцільно використовувати термін «нагляд», а не «контроль». 

З’ясовано, що рішення Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг про встановлення 

цін та тарифів на комунальні послуги, за своєю правовою природою є 

адміністративними актами, які мають конкретних адресатів і стосуються 

врегулювання конкретного питання, однак розраховані на багатократне 

застосування та не обмежені терміном дії. 

9. Визначено, що роль органу державного регулювання у сфері 

комунальних послуг у механізмі захисту прав та законних інтересів 

споживачів полягає: у підвищенні обізнаності споживачів та сприянні більш 

відповідальному споживанню комунальних послуг; розгляді скарг споживачів, 

а також наданні роз’яснень з питань застосування нормативно-правових актів 

органу державного регулювання у сфері комунальних послуг; покладенні 

обов’язків на суб’єктів господарювання щодо розроблення та впровадження 

ними дієвого механізму розгляду скарг споживачів; налагодженні діалогу з 

громадськістю та створенні умови для участі громадян у процесі формування 

й реалізації державної політики, покращенні якості обслуговування 

споживачів. 

10. Запропоновано внести зміни до Закону України «Про державне 

регулювання у сфері комунальних послуг» в частині закріплення: основних 
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правових категорій («державне регулювання у сфері комунальних послуг», 

«сфера комунальних послуг», «інструменти державного регулювання» тощо); 

інституційної моделі державного регулювання (Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – 

орган державного регулювання, а також місцеві органи виконавчої влади 

(здійснюють ліцензування господарської діяльності у сфері комунальних 

послуг) та органи місцевого самоврядування (встановлюють ціни та тарифи на 

комунальні послуги); порядку здійснення Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

делегування місцевим органам публічної влади повноважень щодо 

ліцензування та встановлення цін та тарифів, а також форм взаємодії цих 

органів у частині здійснення делегованих повноважень; порядку та 

особливостей здійснення окремих адміністративних процедур органом 

державного регулювання у сфері комунальних послуг та місцевими органами 

публічної влади (ліцензування, встановлення цін та тарифів, нагляд, захист 

прав споживачів тощо). 
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Казанцева А.О. Адміністративно-правові засади державного 

регулювання у сфері комунальних послуг. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право». – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіта і науки України, Київ, 2019. 

Дисертація є комплексним правовим дослідженням, у якому окреслено 

теоретичні та практичні проблеми державного регулювання у сфері 

комунальних послуг. 

У роботі узагальнено теоретичні підходи до розуміння сутності 

державного регулювання, визначено поняття державного регулювання у сфері 

комунальних послуг, а також охарактеризовано особливості його 

інституційного та функціонального забезпечення. Розкрито адміністративно- 

правовий механізм державного регулювання у сфері комунальних послуг в 

Україні. 

Досліджено особливості взаємодії органу державного регулювання із 

іншими органами публічної адміністрації та питання щодо розмежування 

повноважень органу державного регулювання та місцевих органів публічної 

влади при здійсненні державного регулювання у сфері комунальних послуг в 

Україні. Проаналізовано особливості адміністративно-правового забезпечення 

окремих повноважень органу державного регулювання у сфері комунальних 

послуг в Україні та визначено його роль у механізмі захисту прав споживачів. 

За результатами дослідження сформульовано науково обґрунтовані 

висновки і практичні рекомендації з удосконалення законодавства України 

щодо державного регулювання у сфері комунальних послуг. 

Ключові слова: державне регулювання, сфера комунальних послуг, 

орган державного регулювання, інституційна модель, функціонально-правовий 

механізм, ліцензування, регулювання тарифів, нагляд, сприяння розвитку 

конкуренції, захист прав споживачів. 
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государственного регулирования в сфере коммунальных услуг. – На 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.07 «Административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право». – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины, Киев, 2019. 

Диссертация является комплексным правовым исследованием, в котором 

очерчены теоретические и практические проблемы государственного 

регулирования в сфере коммунальных услуг. 

В работе обобщены теоретические подходы к пониманию сущности 

государственного регулирования, определено понятие государственного 

регулирования в сфере коммунальных услуг, а также охарактеризованы 

особенности его институционального и функционального обеспечения. 

Раскрыт административно-правовой механизм государственного 

регулирования в сфере коммунальных услуг Украины. 

Исследованы особенности взаимодействия органа государственного 

регулирования с другими органами публичной администрации, а также вопросы 

по разграничению полномочий органа государственного регулирования и 

местных органов публичной власти при осуществлении государственного 

регулирования в сфере коммунальных услуг Украины. Проанализированы 

особенности административно-правового обеспечения отдельных полномочий 

органа государственного регулирования в сфере коммунальных услуг Украины и 

определена его роль в механизме защиты прав потребителей. 

По результатам исследования сформулированы научно обоснованные 

выводы и практические рекомендации по совершенствованию 

законодательства Украины относительно государственного регулирования в 

сфере коммунальных услуг. 

Ключевые слова: государственное регулирование, сфера 

коммунальных услуг, орган государственного регулирования, 

институциональная модель, функционально-правовой механизм, 

лицензирование, регулирование тарифов, надзор, содействие развитию 

конкуренции, защита прав потребителей. 

 

ABSTRACT 

 

Kazantseva A. Administrative and legal framework for state regulation 

in the public utility sector. – On the rights of a manuscript. 

Dissertation for obtaining a scientific degree of the Candidate of Juridical 

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

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

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



18 

The dissertation presents an independent comprehensive scientific research of 

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

sector. The research captures the development of administrative and legal 

framework for state regulation in the public utility sector, as well as drawing the 

scientifically proven conclusions and practical recommendations aimed at improving 

the national legislation of Ukraine on public utility regulation. 

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

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

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

theoretical approaches to the understanding of state regulation concept and its 

relation to the concepts of «state governance» and «public administration». Based on 

the key findings of the research, the author proposes a definition of state regulation 

in the public utility sector. 

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

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

utility sector based on certain criteria. It has been established that the institutional 

framework for public utility regulation, on the one hand, envisions the establishment 

and functioning of independent regulatory authority with a special legal status, and, 

on the other, considering the local nature of public utility services, it entitles the 

local authorities with significant regulatory powers. 

The author generalizes approaches to the concept of state regulation 

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

understanding of this concept. The author proposes to use the term «functional and 

legal mechanism» within the narrow understanding of the state regulation 

mechanism. It has been highlighted that the functional and legal mechanism of state 

regulation in the public utility sector shall include such elements as functions, forms, 

methods, and tools. 

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

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

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

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

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

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

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

of executive power to a newly established regulatory authority. It is concluded that a 

new model of independent regulatory authorities has been established in Ukraine. 

The author highlights the main directions of improvement of the 

administrative and legal status of the independent regulatory authority in the public 

utility sector in Ukraine. Special attention has been paid to the problems of the 

constitutional status of the regulator in the public utility sector – the National Energy 

and Public Utility Regulation Commission. 

The relationships between the public utility regulator and other public 

administration authorities have been analyzed. The dissertation addresses the 

problems related to allocation of powers between the National Energy and Public 
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Utility Regulation Commission and the Cabinet of Ministers of Ukraine, as well as 

the Antimonopoly Committee of Ukraine. 

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

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

National Energy and Public Utility Regulation Commission is the only regulatory 

authority in the public utility sector. However, the National Energy and Public 

Utility Regulation Commission may delegate its powers to local authorities. More 

specifically, the powers to license economic activities in the public utility sector 

may be delegated to the oblast, Kyiv and Sevastopol city state administrations, while 

powers to set prices and tariffs for utilities may be delegated to local self-

governmental authorities. 

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

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

context of determining the legal nature of the decisions of the state regulatory 

authority in the public utility sector, it is concluded that the said decisions are 

administrative acts that have well-defined addressees and related to the settlement of 

a particular issue, but are designed for repeated application and are not limited in 

duration. 

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

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

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

specified. 

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

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

supervision, promotion of competition, protection of consumer rights. 
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