
Шляхи та напрями удосконалення 
законодавства у житлово-

комунальній сфері   

до наради 8 лютого 2013 р. 



1. НДР «Аналіз законодавства у житлово-комунальній сфері» – грудень 2011-
травень 2012 
2. Схвалення ідеї про розроблення єдиного кодифікованого акту у сфері ЖКГ 
(спрощення, уніфікація підходів, уникнення протиріч)+ удосконалення моделі 
(товари, послуги, принципи і засоби державного регулювання) – Комітет реформ 
Мінрегіону (липень 2012) 
3. Внесення змін до законів «Про житлово-комунальні послуги», «Про державне 
регулювання у сфері комунальних послуг», «Про теплопостачання», «Про питну воду і 
питне водопостачання» (поводження з побутовими відходами, інвестиційні програми, 
спецрахунки, окремі повноваження) -  липень – грудень 2012  
4. НДР  «Розроблення  єдиного акту у сфері ЖКГ» - жовтень 2012 – грудень 2013 
5. Схвалення концепції та орієнтовної структури єдиного акту у сфері ЖКГ – 
листопад 2012 (робоча група Комітету реформ Мінрегіону), грудень 2012 (Комітет 
реформ Мінрегіону) 
6. Діяльність робочої групи з обговорення положень  проекту єдиного акту у 
сфері ЖКГ - грудень 2012 -  ……………..               ??? 

Історія питання 



   

Що пропонується? 

Розроблення та ухвалення 
єдиного акту у сфері ЖКГ 

Приведення у 
відповідність до закону 
нормативно-правових 

актів нижчого рівня 

Просвітницька діяльність в сфері ЖКГ 

Нова модель 



Застереження 

Наявність негативного досвіду підготовки складних 
кодифікованих актів 
1. Житловий кодекс 
- відсутність концептуальної моделі організації ринку житла 

(проект Закону “Про основні засади житлової політики”) 
-  наявність “білих плям” у правовому регулюванні 

2. Податковий кодекс 
- відсутність осноположної ідеї та стратегічних засад системи 

оподаткування 
- компіляція існуючих норм у єдиний кодифікований акт 

 



1. Ретельно відпрацювати МОДЕЛЬ організації діяльності на 
ринках, що належать до сфери ЖКГ, уніфікувати підходи до 
державного регулювання цієї сфери 
2. Досягти суспільного конценсусу на етапі схвалення 
МОДЕЛІ  (широке фахове та громадське обговорення) 
3. Всі позиції (за/проти) та зауваження мають бути 
сформульовані ПИСЬМОВО, містити аргументацию та мати 
авторів 
4. До обговорення ЖКК мають залучатися всі фахові групи 
інтересів – не поспішати за рахунок якості 
5. Набрання чинности ЖКК не раніше ніж через рік після 
його схвалення 

 

Як запобігти негативному 
розвитку подій у цій роботі? 



1. Можливість вибору споживачем прийнятної та 
зручної для нього моделі житлово-комунального 
обслуговування 

2. Чіткість та зрозумілість у визначенні товарів, 
послуг, прав та обов’язків суб’єктів ринків ЖКГ та 
повноважень ОВВ, ОМС та нацкомісій. Відсутність 
положень, які можна трактувати неоднозначно 

3. Відповідність обов’язків суб’єктів ринку їх 
можливостям  відповідати за ними 

4. Відсутність декларативних норм, механізмів 
реалізації яких не існує 
 

Основні принципи, закладені у  нову 
МОДЕЛЬ 



1.  Розроблена удосконалена модель організації ринків у 
сфері ЖКГ (товари, послуги, об’єкти, суб’єкти, 
повноваження, права і обов’язки, засоби державного 
регулювання) 

2. Запропонована орієнтовна структура ЖКК та зміст 
основних розділів і статей 

3.  Визначено альтернативні варіанти структуризації 
моделі ринків ЖКГ, позитиви та негативи кожного з 
запропонованих варіантів 

Що вже зроблено? 



Розділ 1. Загальні положення (терміни, сфера дії, 
принципи, залучення громадськості) 

Розділ 2. Товари,  послуги та види діяльності у житлово-
комунальній сфері. Класифікація ЖКП (функціональна, за 
правовою природою, за тарифним регулюванням)  

Розділ 3. Об’єкти у житлово-комунальній сфері та їх 
правовий режим 

Розділ 4. Суб’єкти відносин у житлово-комунальній сфері, 
їх права та обов’язки   

 

Укрупнена структура ЖКК - І 



Укрупнена структура ЖКК - ІІ 

Розділ 5. Державне управління у житлово-комунальній 
сфері (у т.ч. – державна підтримка) 

Розділ 6. Державне регулювання у сфері комунальних 
послуг    

Розділ 7. Розвиток та модернізація інфраструктурних 
об’єктів та систем у житлово-комунальній сфері  

Розділ 8.  Особливості державного регулювання 
потенційно конкурентних ринків, що належать до 
житлово-комунальної сфери 

 



Розділ 9. Тарифна політика у житлово-комунальній сфері 

Розділ 10. Технічне регулювання (засоби обліку) і контроль 
(нагляд)  

Розділ 11. Енергоефективність у житлово-комунальній сфері  
(ЕСКО) 

Розділ 12. Особливі умови постачання окремих видів 
комунальних ресурсів та надання послуг у житлово-комунальній 
сфері  

Розділ  14. Про благоустрій населених пунктів 

Розділ 15. Відповідальність за порушення законодавства у 
житлово-комунальній сфері  

Розділ 16. Прикінцеві положення  

 

 
 

Укрупнена структура ЖКК - ІІІ 



1. Визначення характеристик товарної 
продукції «вода» 

2. Належність послуг з газопостачання та 
електропостачання до житлово-
комунальних послуг? 

3. Класифікація  житлово-комунальних послуг 
за функціональним призначенням  

 

 

Розгляд варіантів - І 



1. Класифікація житлово-комунальних послуг за 
порядком формування цін/тарифів 

2. Визначення теплових, водопровідних мереж та 
мереж водовідведення, уточнення їх правового 
режиму 

3. Класифікація систем теплопостачання та 
водопостачання  (централізовані, автономні)  

4. Визначення кваліфікаційних умов для суб’єктів 
ринку житлових послуг 

 

 

Розгляд варіантів - ІІ 



Позитивні висновки: 
Наукові установи НАН України: Інститут держави і права ім.             
В.М. Корецького, ДУ «Інститут економіки та прогнозування», 
Інститут газу, Інститут колоїдної хімії та хімії води, Центр 
природохоронного права Інституту держави і права  
Органи місцевого самоврядування: Миколаївська міська рада, 
Димитрівська міська рада Донецької області 
Асоціації:  Спілка власників житла України, Дніпропетровська 
обласна ГО «Асоціація ОСББ та ЖБК «Наш дім»», Запорізьке 
об’єднання ЖБК та ОСББ «Вікторія» 
Дніпропетровська обласна державна адміністрація (управління 
ЖКГ),  
КП «Миколаївгорводоканал» 

Результати попереднього 
розгляду  концепції 



ВИЗНАЧИТИСЯ З ПИТАННЯМИ: 

 
1) Продовжувати чи ні відпрацювання проекту єдиного акту законодавства 

у сфері ЖКГ  як стратегічного напряму реформування галузі? 
 

2) Якщо «так» -  визначити часові рамки реалізації передбачених у НДР 
завдань та формат взаємодії Виконавця роботи з міністерством, 
профільним комітетом ВРУ, Національною комісією, ОМС, фахівцями 
галузі та громадськістю. 

 
Обговорення окремих положень запропонованої концепції та проекту єдиного 
акту законодавства, у разі позитивного вирішення питання щодо його 
розроблення, пропонується здійснювати  на засіданнях  робочої групи. 
 

Реформи у сфері ЖКГ виконані на 35 відсотків 
Засідання Комітету з економічних реформ, 17 січня 2013 р. 



 

 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 

  


