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ВІДГУК

офіційного опонента -  кандидата юридичних наук Усенка Романа 

Анатолійовича -  на дисертацію Казанцевої Альони Олександрівни 

«Адміністративно-правові засади державного регулювання у сфері 

комунальних послуг», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 — адміністративне право і

Актуальність теми дисертації. Сфера комунальних послуг є однією з 

найбільш соціально важливих сфер економіки України, ефективному 

функціонуванню якої заважає низка системних проблем. Як зазначається у 

Щорічній доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

за 2017 рік, протягом року ціни на комунальні послуги для населення в 

Україні підвищилися в середньому на 47 %, в тому числі на електричну 

енергію -  на 60 %. Зростання ціни на енергоносії -  електричну енергію та 

природний газ -  зумовило підвищення тарифів на гарячу воду та опалення в 

середньому на 87%. В той же час, доходи громадян у зв’язку із 

прогресуючою інфляцією та девальвацією національної валюти, навпаки, 

скорочуються. Так, порівняно з офіційним курсом гривні на грудень 

2013 року у грудні 2017 року мінімальна заробітна плата в Україні 

скоротилася з 152,25 до 118,1 доларів США (на 22,4%), середньомісячна 

заробітна плата -  з 452,4 до 323,9 доларів США (на 28,4 %), а мінімальна 

пенсія -  з 118,6 до 50,6 доларів США (на 57,3 %). Постійне підвищення

процес; фінансове право; інформаційне право

тарифів та неефективний механізм
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населення ставить під питання доступність комунальних послуг для 

громадян та можливість реалізації конституційного права кожної людини на 

достатній життєвий рівень. Це свідчить про нагальну потребу проведення 

системних реформ у сфері комунальних послуг, у тому числі, через чітке 

розмежування повноважень між органами публічної адміністрації, які будуть 

відповідальними за ці реформи.

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що правові проблеми 

державного регулювання у сфері комунальних послуг є відносно новим 

напрямком досліджень у науці адміністративного права. При цьому, 

суттєвим недоліком досліджень вітчизняних науковців є надмірне 

використання управлінської термінології, характерної для радянського 

періоду, та категорій державного управління при обґрунтуванні сутності та 

змісту державного регулювання. З огляду на зазначене, стає очевидною 

актуальність проведення спеціального дослідження адміністративно- 

правових засад державного регулювання у сфері комунальних послуг.

На користь актуальності теми дисертаційного дослідження також 

свідчить і її зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до пріоритетних напрямів наукових досліджень 

юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка з урахуванням таких бюджетних тем: «Доктрина 

права в правовій системі України: теоретичний та практичний аспекти» 

№ 11 БФ 042-01, яка досліджувалася на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка з 01 січня 2011 року до 

31 грудня 2015року, а також «Теорія та практика адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС» № 16 БФ 042-01, що діє з 01 січня 2016 року 

до 31 грудня 2018 року.

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Дисертантом 

належно сформульовані мета та наукові завдання дослідження, їх 

формулювання та послідовність дозволяють розкрити основний зміст
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представленої роботи.

Наукові положення, викладені у дисертації, ґрунтуються на сукупності 

загальних і спеціальних методів наукового пізнання, застосування яких 

обумовлюється системним підходом, що дає можливість досліджувати 

проблеми в єдності їх соціально-економічного змісту і юридичної форми. 

Слід відзначити вдале використання автором комбінації діалектичного, 

формально-логічного, формально-юридичного, системного методу та методу 

логічного аналізу, історичного та порівняльно-правового методів при 

дослідженні і розробці адміністративно-правових засад державного 

регулювання у сфері комунальних послуг, а також при формулюванні 

науково обґрунтованих висновків і практичних рекомендацій з 

удосконалення законодавства України щодо державного регулювання у сфері 

комунальних послуг.

Структурно дисертація складається із анотації, вступу, трьох розділів, 

поділених на підрозділи, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Структура повністю відповідає цілям та завданням дослідження, дозволяє 

послідовно розглянути всі проблеми, визначені автором.

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, що містяться у дисертації, підтверджується комплексним та 

системним аналізом вітчизняного і зарубіжного законодавства, матеріалів 

судової практики, звітів державних органів та посадових осіб, офіційних 

статистичних даних, що стосуються різних аспектів досліджуваної 

проблематики. Джерельна база дисертації включає 275 найменувань, що є 

достатнім в розрізі поставленої проблеми та для досягнення мети і завдань 

дослідження.

Отже, викладені в дисертації наукові положення, висновки і 

рекомендації є обґрунтованими і достовірними, мають відповідний ступінь 

наукової новизни.

Наукова новизна дисертації полягає у тому, що представлене 

дисертаційне дослідження є одним із перших у вітчизняній науці
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адміністративного права комплексних досліджень адміністративно-правових 

засад державного регулювання у сфері комунальних послуг.

Розділ 1 «Теоретико-правові засади державного регулювання у сфері 

комунальних послуг» присвячений формулюванню авторського визначення 

державного регулювання у сфері комунальних послуг та характеристиці 

основних понять і категорій, які опосередковують його розуміння. 

Заслуговує на увагу зроблений дисертанткою аналіз теоретичних підходів 

вітчизняних науковців до співвідношення державного регулювання з 

категоріями «державне управління» та «публічне управління» 

(с. 28-35 дисертації). Слід підтримати висновки автора щодо визначення 

поняття «державне регулювання у сфері комунальних послуг» як комплексу 

правових та економічних інструментів (с. 37 дисертації), доцільності 

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 (с. 57-58 дисертації), віднесення 

функцій, форм, методів та інструментів до елементів функціонально- 

правового механізму державного регулювання у сфері комунальних послуг 

(с. 73 дисертації).

Розділ 2 «Адміністративно-правовий механізм державного

регулювання у сфері комунальних послуг в Україні» присвячений 

визначенню сфери комунальних послуг, як об’єкта державного регулювання 

та характеристиці суб’єктів державного регулювання у сфері комунальних 

послуг. Як справедливо зазначає дисертантка, поняття «сфера комунальних 

послуг» потрібно відокремлювати від таких понять, як «ринок комунальних 

послуг» та «житлово-комунальне господарство» (с. 78-79 дисертації). 

Заслуговують на увагу висновки автора щодо доцільності розмежування 

діяльності із постачання певного товару та надання послуги (с. 82 дисертації) 

та закріплення у законодавстві поняття «комунальний ресурс»
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(с. 83-84 дисертації). Заслуговують на увагу висновки дисертантки щодо 

виокремлення чотирьох етапів формування та становлення органів 

державного регулювання у сфері комунальних послуг (с. 112-113 дисертації). 

Слід також підтримати позицію автора щодо необхідності підвищення вимог 

до кандидатів до посаду Голови або членів Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

(с. 126 дисертації).

Розділ 3 «Функціонально-правові аспекти державного регулювання у 

сфері комунальних послуг в Україні» 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. Заслуговує на увагу здійснений дисертанткою аналіз 

судової практики щодо розмежування повноважень Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

та Кабінету Міністрів України при реалізації цінової й тарифної політики і 

регулюванні цін та тарифів на комунальні послуги (с. 136,

138-139 дисертації), а також щодо визначення правової природи рішень 

регулятора стосовно встановлення цін та тарифів (с. 177-179 дисертації). 

Слід підтримати висновок дисертантки про відсутність в Україні цілісної 

адміністративно-правової концепції інституційного забезпечення 

державного регулювання у сфері комунальних послуг (с. 149 дисертації), а 

також сформульовані пропозиції щодо визначення інституційної моделі 

державного регулювання у сфері комунальних послуг та практичні 

рекомендації з удосконалення законодавства України щодо державного 

регулювання у сфері комунальних послуг (с. 161-162 ). Заслуговує 

підтримки висновок Казанцевої А.О. про те, що орган державного 

регулювання у сфері комунальних послуг має сприяти створенню дворівневої 

системи розгляду скарг споживачів -  суб’єктами господарювання, що 

надають комунальні послуги, а також самим органом державного
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регулювання (с. 183 дисертації).

Практичне значення одержаних результатів виявляється в тому, що 

вони можуть бути використані у науково-дослідній, правотворчій та 

правозастосовній діяльності, а також 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. Впровадження результатів дисертаційного дослідження 

підтверджується довідкою про впровадження результатів дисертаційного 

дослідження, виданою ТОВ «Центр науково-технічних інновацій Української 

нафтогазової академії» від 15 квітня 2019 року, а також актом про 

впровадження результатів дисертаційного дослідження в навчальний процес 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 15 квітня 

2019 року.

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій 

в опублікованих працях. Основні результати дисертаційної роботи 

достатньо повно висвітлено у наукових публікаціях дисертантки. Основні 

положення та результати дисертації відображені у семи наукових статтях, 

чотири з яких опубліковано у вітчизняних наукових фахових виданнях, три -  

у зарубіжнйх наукових виданнях та 11 тезах доповідей на міжнародних 

науково-практичних конференціях.

Всі результати і висновки наукового дослідження, що винесені на 

захист, отримані дисертантом самостійно. Зміст автореферату в повній мірі 

розкриває основні положення дисертаційної роботи.

Науковий аналіз представленої роботи дозволяє відзначити, що 

дисертаційне дослідження проведене на належному теоретичному і 

методологічному рівні і заслуговує позитивної оцінки.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Позитивно 

оцінюючи проведену наукову роботу, необхідно зазначити, що дослідження 

містить певні дискусійні положення, які потребують додаткового
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обґрунтування.

1. Автор пропонує визначення поняття «державне регулювання у сфері 

комунальних послуг» як комплекс 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.

При цьому у визначенні не вказана мета зазначеного регулювання, а 

саме, захист прав споживачів комунальних послуг. Хоча цьому питанню у 

роботі присвячений підрозділ 3.4 «Роль органу державного регулювання у 

сфері комунальних послуг в Україні у механізмі захисту прав споживачів».

2. Є дискусійним твердження автора про те, що 09 грудня 2010 року на 

підставі Указу Президента України «Про оптимізацію системи центральних 

органів виконавчої влади» від 09 грудня 2010 року № 1085/2010 розпочато 

проведення адміністративної реформи (с. 109 дисертації). Слід з’ясувати 

позицію автора щодо історичних етапів адміністративної реформи в Україні з 

моменту здобуття незалежності.

3. На сторінці 116 роботи автором зазначається, що «у зв’язку із 

виведенням НКРЕКП із системи центральних органів виконавчої влади, 

постає проблема визначення конституційно-правового статусу цього органу. 

Оскільки існування державних колегіальних органів Конституцією України 

не передбачено, виникає питання щодо відповідності законів, що визначають 

правовий статус НКРЕКП, Конституції України».

Виходячи з цього, потребує роз’яснення позиція автора щодо 

можливості функціонування органів державної влади, назва або 

організаційно-правова форма яких не згадується у Конституції України.

4. Назва підрозділу 3.1 роботи «Особливості взаємодії органу 

державного регулювання у сфері комунальних послуг в Україні з іншими 

органами публічної адміністрації» не у повній мірі відповідає його змісту, 

оскільки розглядається лише взаємодія НКРЕКП з Кабінетом Міністром
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України та Антимонопольним комітетом України.

5. На сторінці 166 роботи автором пропонується для позначення 

порядку розгляду та вирішення ліцензійних справ, а також справ стосовно 

встановлення цін та тарифів на комунальні послуги використовувати 

категорію «адміністративна процедура». Поділяючи вказану позицію і в 

контексті продовження наукової дискусії щодо регулювання 

адміністративних процедур хотілося б почути думку автора, щодо питання 

співвідношення галузевого законодавства у сфері державного регулювання 

комунальних послуг з майбутнім базовим законом про адміністративну 

процедуру (який має багаторічну історію з невдалими спробами його 

розробки і прийняття).

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам.

Дисертаційна робота Казанцевої А. О. на тему: «Адміністративно-правові 

засади державного регулювання у сфері комунальних послуг» є 

самостійним, цілісним та завершеним науковим дослідженням, що має 

теоретичне та практичне значення для удосконалення правового 

регулювання сфери комунальних послуг в Україні. За своєю актуальністю, 

змістом, обсягом, науковою новизною, теоретичним і практичним значенням, 

оформленням, достовірністю та обґрунтованістю одержаних результатів 

дисертаційна робота відповідає вимогам пунктів 9, 11 -  13 Порядку 

присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами), а її автор 

Казанцева Альона Олександрівна заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 -  

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право у 

відповідній спеціалізованій вченій раді.

Офіційний опонент: 
кандидат юридичних на; 
Радник Міністра юстиції
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До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.04 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка

ВІДГУК

офіційного опонента, доктора юридичних наук, 
професора Лук’янця Дмитра Миколайовича на 
дисертацію Казанцевої Альони Олександрівни 
«Адміністративно-правові засади державного регулювання у 
сфері комунальних послуг», подану на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 
12.00.07 -  адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право.

Багатоаспектність відносин, які регулюються за допомогою норм 
адміністративного права обумовлює те, що у багатьох сферах 
адміністративно-правового регулювання створюються досить специфічні 
правові режими. До таких із впевненістю можна віднести державне 
регулювання у сфері комунальних послуг. Надзвичайно висока соціальна 
важливість даних відносин, залучення до них практично усіх громадян, 
суперечливість інтересів учасників даних відносин роблять їх з одного боку

"І

досить складними у регулюванні, а з іншого такими, що вимагають постійної 
уваги законодавців та перманентного удосконалення. Зазначені обставини 
вимагають створення надійної наукової основи Для вирішення проблем 
державного регулювання у сфері комунальних послуг, і значну роль тут 
мають відігравати саме правові механізми. У першу чергу, це мають бути 
механізми адміністративно-правові, оскільки саме держава виступає у 
відповідних відносинах гарантом досягнення балансу інтересів надавачів і 
споживачів комунальних послуг через відповідні механізми державного 
регулювання. З огляду на це тема дисертаційного дослідження А.О. 
Казанцевої є актуальною і своєчасною.

Крім того, не зважаючи на те, що питання надання населенню якісних
е е б я д е в -комунальних послуг постійно у центрі уваги подтзді^реееел^в^н -чає

Від _20^р.
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка
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різноманітних виборчих кампаній, науковці не дуже часто приділяють увагу 
відповідній тематиці. В результаті відчувається явний брак досліджень 
дисертаційного рівня у даній сфері. Ця обставина також свідчить на користь 
актуальності теми, обраної дисертантом.

Якість будь-якого дисертаційного дослідження обумовлюється 
об’єктивністю та достовірністю його результатів. У свою чергу об’єктивність 
та достовірність результатів забезпечується використанням у дослідженні 
належного методологічного інструментарію. У рецензованому 
дисертаційному дослідженні А.О. Казанцевої використовуються 
загальновизнані філософські підходи, загальнонаукові, спеціально-наукові та 
конкретно-наукові методи пізнання, зокрема такі, як діалектичний та 
системний підходи, системний, структурно-функціональний, формально- 
юридичний, логіко-семантичний, порівняльний , історичний та інші методи.

Слід відзначити, що обираючи як предмет дисертаційного дослідження 
адміністративно-правові засади державного регулювання у сфері 
комунальних послуг, автор досить чітко виділив ключові елементи 
відповідних засад і відповідно побудував структуру дослідження. Ця 
структура є логічною і в основному відповідає його меті і завданням, що 
власне і забезпечує цілісність дослідження.

Складність досліджуваної теми з одного боку та її малодослідженість з 
іншого, дають значний простір для наукового пошуку, а відтак і можливості 
для отримання науково нових результатів. Власне можна сказати, що 
дисертація А.О. Казанцевої значною мірою виправдовує такі очікування і 
містить досить значну кількість положень, які можна позитивно оцінити з 
точки зору їх наукової новизни. При цьому, відповідні положення дають 
можливість оцінити рівень наукової новизни результатів дисертаційного 
дослідження як цілком достатній для праць такого рівня.

Перший розділ дисертації цілком логічно присвячений теоретико- 
правовим засадам державного регулювання у сфері комунальних послуг і 
починається із розгляду поняття і сутності державного регулювання у цій 
сфері. Слід відзначити, що автор досить ретельно досліджує підходи, що
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склалися у вітчизняній на зарубіжній науці стосовно визначення змісту 
державного регулювання та його співвідношення із державним управлінням. 
У цьому контексті можна відмітити, що автор творчо розвиває позицію свого 
наукового керівника з урахуванням специфіки сфери регулювання і пропонує 
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.

В цілому таку позицію можна визначити як достатньо виважену, але 
автор використовує у ньому досить абстрактну конструкцію «ефективність 
функціонування», що ускладнює розуміння кінцевої мети державного 
регулювання у сфері комунальних послуг.

У наступному підрозділі «Моделі інституційного забезпечення 
державного регулювання у сфері комунальних послуг: приклад держав -  
членів Європейського Союзу» обґрунтовується, 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 іншого -  у зв’язку із локальним характером сфери комунальних 
послуг, наділення місцевих органів влади значними регулятивними 
повноваженнями. Даний підрозділ є дуже цікавим за змістом, але виникає 
відчуття його певної незакінченості з огляду на відсутність порівняння з 
моделлю інституційного забезпечення державного регулювання у сфері 
комунальних послуг в Україні.

При дослідженні функціонально-правового механізму автор ретельно 
досліджує його складові та надає вичерпну характеристику його елементам. 
Але, слід відзначити, що здійснюється це виключно на підставі теоретичних 
підходів, без ілюстрування прикладами із чинного законодавства. В 
результаті виникають проблеми із розмежуванням, наприклад, функцій
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державного регулювання та функцій органів державного регулювання у 
сфері комунальних послуг.

Крім того, автор робить спробу дати визначення функціонально- 
правового механізму державного регулювання у широкому та вузькому 
розумінні. 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. В даному випадку визначення у 
широкому та визначення у вузькому розумінні практично співпадають, 
оскільки цілі, завдання та принципи державного регулювання обумовлюють 
функції, форми, методи та інструменти державного регулювання. На нашу 
думку такий поділ є дещо штучним і ускладнює сприйняття цікавого в 
цілому матеріалу.

Найбільш цікавим, з точки зору змісту, є другий розділ дисертації, 
присвячений адміністративно-правовому механізму державного регулювання 
у сфері комунальних послуг. У підрозділі 2.1 автор зосереджує увагу на сфері 
комунальних послуг як об’єкті державного регулювання в Україні. У цьому 
підрозділі міститься ґрунтовний аналіз актів чинного законодавства з питань 
державного регулювання у сфері комунальних послуг в частині визначення 
відповідних об’єктів. У контексті змісту даного підрозділу заслуговують 
схвалення спроби автора з’ясувати сутність поняття «сфера комунальних 
послуг» та обґрунтувати доцільність її відокремлення від таких понять, як 
«ринок комунальних послуг» та «житлово-комунальне господарство». На 
думку автора 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
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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.

Зазначена позиція автора заслуговує уваги, однак автор не враховує 
деякі технологічні моменти надання окремих видів комунальних послуг, 
тому подекуди припускається спірних, а іноді й помилкових тверджень.

У підрозділі 2.2. автором, 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. Зміст даного підрозділу є цікавим з точки зору 
періодизації моделей державного регулювання у сфері комунальних послуг, 
але з точки зору структури дисертації він мав би бути поєднаним з 
підрозділом 2.3 «Напрями удосконалення адміністративно-правового статусу 
органу державного регулювання у сфері комунальних послуг в Україні».

У даному підрозділі, не зважаючи на його назву, автор значну увагу 
приділяє дослідженню проблеми визначення не адміністративно-правового, а 
конституційно-правового статусу органу державного регулювання у сфері 
комунальних послуг -  Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. При цьому автор 
намагається довести, що існування НКРЕКП певною мірою порушує 
конституційний принцип поділу влади. Така позиція має право на існування, 
якщо принцип поділу влади розуміти як організаційний принцип побудови 
системи влади. Якщо ж цей принцип розглядати з точки зору 
функціонального поділу влади, то існування позасистемних органів
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виконавчої влади абсолютно не суперечить Конституції України. Більш того 
сама Конституція передбачає існування принаймні двох таких позасистемних 
органів, а саме Антимонопольного комітету України та Національного банку 
України.

В той самий час не можна вважати позбавленими сенсу пропозиції 
автора стосовно того, що на рівні Конституції мають бути визначені такі 
питання, як закріплення можливості функціонування органів, що мають 
статус державних колегіальних, визначення засад утворення та ліквідації 
таких органів, а також порядку їх формування.

Треті розділ дисертації «Функціонально-правові аспекти державного 
регулювання у сфері комунальних послуг в Україні» 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, зокрема ліцензуванню 
у сфері комунальних послуг та встановленню тарифів на комунальні послуги.

У підрозділі 3.1 автор докладно розбирається із питанням взаємодії 
суб’єктів, які тим чи іншим чином мають відношення до державного 
регулювання у сфері комунальних послуг, зокрема, НКРЕКП, КМУ, АМКУ 
місцевих органів влади тощо. На підставі аналізу нормативно-правових актів 
у сфері державного регулювання комунальних послуг автор робить низку 
цікавих пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства у цій сфері.

У підрозділі 3.2 автор переконливо доводить, що відсутність цілісної 
адміністративної правової концепції державного регулювання у сфері 
комунальних послуг, а також неналежне нормативно-правове регулювання 
його інституційного забезпечення, що проявляється у неузгодженості 
законодавства, суттєво впливає на ефективність державного регулювання в 
цілому.

Досліджуючи питання делегування повноважень від державного 
регулятора до місцевих органів влади автор констатує наявність 
неузгодженості між законодавчими актами, яка має місце і при закріпленні
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повноважень НКРЕКП та місцевих органів самоврядування щодо 
формування та встановлення цін та тарифів у сфері комунальних послуг.

При цьому автор пропонує низку слушних пропозицій щодо 
удосконалення чинного законодавства у сфері державного регулювання 
комунальних послуг.

В межах підрозділу 3.3 дисертації «Особливості адміністративно- 
правового забезпечення окремих повноважень органу державного 
регулювання у сфері комунальних послуг в Україні» автор детально 
розглядає процедури ліцензування у сфері комунальних послуг та процедури 
встановлення тарифів на комунальні послуги. Даний підрозділ містить низку 
цікавих думок та пропозицій. Так, автор висуває пропозицію щодо 
застосування терміну «адміністративна процедура» до відповідної діяльності 
державного регулятора у сфері комунальних послуг, але чомусь уникає 
порівняння з існуючою у доктрині адміністративного права категорією 
«адміністративне провадження», яка відносить ліцензування до дозвільних 
адміністративних проваджень.

У контексті даного підрозділу цікавими також видаються думки автора 
щодо правової природи рішень державного регулятора щодо встановлення 
тарифів на комунальні послуги.

У позитивному аспекті варто відмітити зміст підрозділу 3.4 дисертації, 
в якому автор висвітлює роль органу державного регулювання у сфері 
комунальних послуг в Україні у механізмі захисту прав споживачів. Автор 
детально аналізує повноваження державного регулятора у сфері захисту прав 
споживачів комунальних послуг, звертає увагу на позитивний досвід 
зарубіжних країн у цьому важливому питанні та формулює низку цікавих 
пропозицій, спрямованих на покращення відповідної діяльності. Особливо 
слід відмити позицію автора щодо інституціоналізації незалежних 
представників споживачів із одночасним закріпленням у законодавстві сфери 
їх діяльності, повноважень та порядку фінансування.

В цілому, як офіційний опонент, я можу стверджувати, що А.О. 
Казанцева успішно впоралася із поставленими перед дисертаційним
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дослідженням задачами та отримала результати, які характеризуються 
належним рівнем наукової новизни і мають як теоретичне, так і практичне 
значення.

Дисертація виконана самостійно з використанням сучасних 
досягнень науки адміністративного права . Одержані наукові результати та 
висновки, що містяться у дисертації, сформульовані та обґрунтовані на базі 
особистих теоретичних та практичних досліджень автора.

Але, попри позитивну, в цілому, оцінку дисертаційного дослідження 
А.О.Казанцевої і належний рівень його науково-теоретичних і практичних 
результатів, слід звернути увагу й на певні недоліки, що мають місце у змісті 
дисертації, зокрема такі, що потребують додаткових пояснень з боку автора:

1. На стор.85-86 дисертації автор пропонує запровадити термін 
«комунальний ресурс». Комунальним ресурсом, на думку автора, є 
природний газ, електрична енергія, теплова енергія, вода, стічні води, 
побутові відходи, що використовуються для надання комунальних послуг. 
Виконавці комунальних послуг на підставі відповідних договорів 
здійснюють постачання цих ресурсів споживачам. Враховуючи зазначене, 
комунальні послуги, по суті, можна розглядати як діяльність виконавця 
комунальних послуг з постачання споживачам комунальних ресурсів через 
внутрішньобудинкові системи з метою забезпечення умов проживання та/або 
перебування осіб у житлових і нежитлових приміщеннях, будинках і 
спорудах, комплексах будинків та споруд згідно з нормативами, нормами, 
стандартами, порядками і правилами, що здійснюється на підставі 
відповідних договорів про надання житлово-комунальних послуг.

На нашу думку, віднесення до комунального ресурсу стічних вод та 
побутових відходів тут є не зовсім логічним, оскільки ці ресурси споживачам 
не постачаються, а навпаки, від них забираються. Власне і послуга в даному 
випадку полягає не у постачанні, а у звільненні споживача послуги від 
непотрібного та шкідливого.

2. На стор.88 автор погоджується з тим, що суб’єкт господарювання 
може здійснювати окремо або діяльність тільки з централізованого
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водопостачання (виробництво та/або транспортування та/або постачання 
води), або тільки з централізованого водовідведення (відведення та/або 
очищення стічної води). Тому законодавством має бути передбачена 
можливість ліцензування цих видів діяльності як окремих.

Така позиція є очевидно помилковою, оскільки ці два види діяльності 
повязані технологічно і не можуть здійснюватись різними суб’єктами.

3. На стор.138 дисертації автор зазначає: «Однак, відповідно до ст. 4 
Закону України «Про житлово-комунальні послуги» до повноважень 
Кабінету Міністрів України належить затвердження порядків формування 
тарифів на комунальні послуги, що встановлюються органами місцевого 
самоврядування. Відтак, НКРЕКП розробляє та затверджує відповідні 
порядки (методики) лише для своїх ліцензіатів, а для ліцензіатів місцевих 
органів виконавчої влади порядки формування тарифів на комунальні 
послуги затверджуються КМУ. Вважаємо, що така практика значно звужує 
повноваження НКРЕКП та суперечить сутності державного регулювання. На 
нашу думку, НКРЕКП має розробляти та затверджувати порядки формування 
тарифів на комунальні послуги для всіх суб’єктів господарювання, незалежно 
від того, чи є вони ліцензіатами НКРЕКП або місцевих органів виконавчої 
влади.»

В даному випадку не зовсім зрозуміло, яким чином це суперечить 
сутності державного регулювання. Тим більш, що діяльність НКРЕКП має 
здійснюватись у сферах, насамперед, природних монополій.

4. На стор.173 автор зазначає, що що в контексті здійснення 
органами державного регулювання перевірки додержанням ліцензіатами 
вимог законодавства та ліцензійних умов, а також в контексті їх діяльності в 
цілому доцільно використовувати термін «нагляд», а не «контроль». Проте 
автор не наводить вагомих аргументів на користь такої позиції.

5. На стор.174-175 дисертації автор зазначає, що в межах 
ліцензування орган державного регулювання у сфері комунальних послуг -  
НКРЕКП -  поєднує здійснення квазі-законодавчих (розроблення та 
затвердження ліцензійних умов), квазі-виконавчих (видача, переоформлення
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та анулювання ліцензій) та квазі-судових функцій (розгляд справи про 
порушення ліцензійних умов і за результатами такого розгляду прийняття 
рішень про застосування санкцій).

В даному випадку виникає питання, чому усі перелічені функції 
автор вважає «квазі-функціями».

6. На стор.183 дисертації автор зазначає, що його думку думку, 
рішення органів державного регулювання щодо встановлення цін та тарифів 
на комунальні послуги за своєю правовою природою є адміністративними 
актами, які мають конкретних адресатів і стосуються врегулювання 
конкретного питання, однак розраховані на багатократне застосування та не 
обмежені терміном дії. Проте автор уникає відповіді на питання про те, 
якими ці акти є за своєю правовою природою, індивідуальними чи 

нормативними.
Але, зазначені зауваження суттєво не впливають на загальну 

позитивну оцінку рецензованого дисертаційного дослідження і не 
зменшують теоретичного та практичного значення його результатів.

В цілому можна констатувати, що дисертація А.О. Казанцевої є 
завершеною науковою працею в якій вирішується важлива проблема 
створення наукових засад державного регулювання у сфері комунальних 
послуг, а також удосконалення існуючого правового регулювання у цій 
сфері.

Результати дисертаційного дослідження А.О. Казанцевої повною 
мірою висвітлені у достатній кількості статей, опублікованих у фахових 
наукових юридичних виданнях, в тому числі й зарубіжних, а також внесених 
до наукометрічних баз. Усі висновки та положення наукової новизни 
відображені в опублікованих наукових працях або оприлюднені на науково- 
практичних конференціях.

Автореферат дисертації ідентичний її основним положенням і 
повністю відображає результати дослідження. Дисертацію та автореферат 
оформлено відповідно до вимог, встановлених МОН України, виконано
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державною мовою, рукопис оформлений у відповідності до вимог 
державного стандарту.

На підставі викладеного можна зробити висновок, що дисертаційне 
дослідження А.О. Казанцевої на тему: «Адміністративно-правові засади 
державного регулювання у сфері комунальних послуг» має істотне значення 
для науки адміністративного права та відповідає вимогам Положення про 
присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, і встановленим МОН України 
вимогам до кандидатських дисертацій. Відповідно, його автор, Казанцева 
Альона Олександрівна заслуговує на присудження їй наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 -  адміністративне 
право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Офіційний опонент -

професор кафедри державно-правових 
дисциплін Харківського національного 
університету ім. В.Н.Каразіна 
доктор юридичних наук, професор Д.М.Лук’янець

в ш . № ЖЕ
Л і.

Відділ діловодства та архіву 
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