ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України про житлово-комунальні послуги
(реєстр. № 1581-д в редакції від 09.12.2015 р.)

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
Стаття 20. Компенсації
віднесеним до категорії 1

та

пільги

громадянам,

Стаття 20. Компенсації
віднесеним до категорії 1

та

пільги

громадянам,

Особам, віднесеним до категорії 1 (пункт 1 статті 14),
Особам, віднесеним до категорії 1 (пункт 1 статті 14),
надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги: надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:
…
11) 50-процентна знижка плати за користування житлом
(квартирної плати, плати за утримання будинків),
комунальними послугами (газ, електрична і теплова енергія,
водопостачання, водовідведення та інші послуги) у межах
середніх норм споживання, передбачених законом,
телефоном (абонентна плата, оплата послуг електрозв'язку
за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при
посекундному обліку їх тривалості). Зазначені у цьому
пункті пільги надаються також членам сімей громадян,
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які
проживають у жилих будинках (квартирах) усіх форм
власності, в межах норм, передбачених законом. До членів
сімей громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської

…
11) 50-процентна знижка плати за користування житлом
(квартирної
плати,
плати
за
управління
багатоквартирними
будинками),
комунальними
послугами
(газ,
електрична
і
теплова
енергія,
водопостачання, водовідведення та інші послуги) у межах
середніх норм споживання, передбачених законом,
телефоном (абонентна плата, оплата послуг електрозв'язку
за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при
посекундному обліку їх тривалості). Зазначені у цьому
пункті пільги надаються також членам сімей громадян,
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які
проживають у жилих будинках (квартирах) усіх форм
власності, в межах норм, передбачених законом. До членів

катастрофи, належать: дружина (чоловік), неповнолітні діти,
непрацездатні батьки, особа, яка проживає разом з
постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи
особою - інвалідом I групи та доглядає за нею, за умови, що
ця особа не перебуває у шлюбі; особа, яка знаходиться під
опікою або піклуванням громадянина, що має право на
пільги, та проживає разом з ним;

сімей громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, належать: дружина (чоловік), неповнолітні діти,
непрацездатні батьки, особа, яка проживає разом з
постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи
особою - інвалідом I групи та доглядає за нею, за умови, що
ця особа не перебуває у шлюбі; особа, яка знаходиться під
опікою або піклуванням громадянина, що має право на
пільги, та проживає разом з ним;

Зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін
Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать:
рад належать:
…
…
2) встановлення в порядку і межах, визначених 2) встановлення в порядку і межах, визначених
законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім
тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання тарифів на теплову енергію, централізоване питне
та водовідведення, перероблення та захоронення побутових водопостачання та централізоване водовідведення,
відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з послуги з централізованого постачання гарячої води, які
централізованого постачання холодної води, послуги з встановлюються Національною комісією, що здійснює
централізованого постачання гарячої води, послуги з державне регулювання у сферах енергетики та
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових комунальних послуг), транспортні та інші послуги;
систем), які встановлюються національною комісією, що …
здійснює державне регулювання у сфері комунальних
послуг), транспортні та інші послуги;
…
Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального
господарства, побутового, торговельного обслуговування, господарства, побутового, торговельного обслуговування,

громадського харчування, транспорту і зв'язку
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать:
а) власні (самоврядні) повноваження:
…
Положення відсутні

громадського харчування, транспорту і зв'язку
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать:
а) власні (самоврядні) повноваження:
…
18) призначення у випадках та в порядку, встановлених
законом, управителя багатоквартирного будинку;
19)
встановлення
нормативів
(норм)
споживання
комунальних послуг; у випадках та порядку, передбачених
Кабінетом Міністрів України.

Зміни до Закону України «Про відходи»
Стаття 1. Визначення основних термінів
Стаття
1.
Визначення
основних
термінів
…
…
послуги з поводження з побутовими відходами – вивезення,
Положення відсутнє
…
перероблення та захоронення побутових відходів, що
здійснюються у населеному пункті згідно з правилами
санітарної очистки населеного пункту, затвердженими
органом місцевого самоврядування;
…
Стаття 15. Обов'язки громадян України, іноземців та осіб без Стаття 15. Обов'язки громадян України, іноземців та осіб без
громадянства у сфері поводження з відходами
громадянства у сфері поводження з відходами
…
…
б)
вносити
в установленому порядку плату за б) вносити в установленому порядку плату за послуги з
користування послугами з вивезення побутових відходів;
поводження з побутовими відходами;
…
…
Стаття 18. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері Стаття 18. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері
поводження з відходами
поводження з відходами

До компетенції Кабінету Міністрів України у сфері
До компетенції Кабінету Міністрів України у сфері
поводження з відходами належить:
поводження з відходами належить:
…
…
Положення відсутнє
с) встановлення порядків формування тарифів на
послуги з поводження з побутовими відходами.
…
…
Стаття 35-1. Вимоги щодо поводження з побутовими Стаття 35-1. Вимоги щодо поводження з побутовими
відходами
відходами
…
…
Власники або наймачі, користувачі, у тому числі
Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі
орендарі, джерел утворення побутових відходів, земельних джерел утворення побутових відходів, земельних ділянок,
ділянок укладають договори з юридичною особою, яка укладають договори з виконавцем послуг з вивезення
визначена виконавцем послуг на вивезення побутових побутових відходів, здійснюють оплату послуг з
відходів, здійснюють оплату таких послуг та забезпечують поводження з побутовими відходами та забезпечують
роздільне збирання твердих побутових відходів.
роздільне збирання побутових відходів.
Збирання та вивезення побутових відходів у межах
Виконавця послуг з вивезення побутових відходів
певної території здійснюються юридичною особою, яка визначає
орган
місцевого
самоврядування
на
уповноважена на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах у встановленому законодавством
конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом порядку.
Міністрів України, спеціально обладнаними для цього
Виконавець послуг з вивезення побутових відходів
транспортними засобами.
укладає договори на надання послуг з поводження з
побутовими відходами із споживачами. Виконавець
послуг з вивезення побутових відходів укладає договори
на надання послуг з перероблення та захоронення
побутових відходів із суб’єктами господарювання - що
надають такі послуги згідно із схемою санітарного
очищення населеного пункту.
Зміни до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

Стаття 18. Повноваження в галузі бюджету та фінансів
Місцева державна адміністрація:
…
7) визначає і встановлює норми споживання у сфері
житлово-комунальних послуг, здійснює контроль за їх
дотриманням.

Стаття 18. Повноваження в галузі бюджету та фінансів
Місцева державна адміністрація:
…
7) встановлює норми споживання комунальних послуг у
випадках та порядку, визначених Кабінетом Міністрів
України.

Зміни до Закону України «Про природні монополії»
Стаття 5. Сфери діяльності суб'єктів природних монополій
…
1. Відповідно до цього Закону регулюється діяльність
суб'єктів природних монополій у таких сферах:
транспортування
нафти
і
нафтопродуктів
трубопроводами;
транспортування
природного
і нафтового газу
трубопроводами;
розподіл природного і нафтового газу трубопроводами;
зберігання природного газу в обсягах, що перевищують
рівень, який встановлюється умовами та правилами
здійснення підприємницької діяльності із зберігання
природного
газу
(ліцензійними
умовами);
транспортування
інших
речовин
трубопровідним
транспортом;
передачі
електричної енергії магістральними та
міждержавними
електричними
мережами;
розподілу електричної енергії (передачі електричної

Стаття 5. Сфери діяльності суб'єктів природних монополій
…
1. Відповідно до цього Закону регулюється діяльність
суб'єктів природних монополій у таких сферах:
транспортування
нафти
і
нафтопродуктів
трубопроводами;
транспортування
природного
і нафтового газу
трубопроводами;
розподіл природного і нафтового газу трубопроводами;
зберігання природного газу в обсягах, що перевищують
рівень, який встановлюється умовами та правилами
здійснення підприємницької діяльності із зберігання
природного
газу
(ліцензійними
умовами);
транспортування
інших
речовин
трубопровідним
транспортом;
передачі
електричної енергії магістральними та
міждержавними
електричними
мережами;
розподілу електричної енергії (передачі електричної

енергії місцевими (локальними) електромережами;
користування залізничними коліями, диспетчерськими
службами, вокзалами та іншими об'єктами інфраструктури,
що забезпечують рух залізничного транспорту загального
користування;
управління
повітряним
рухом;
централізованого водопостачання та водовідведення;
транспортування теплової енергії;
спеціалізованих послуг у річкових, морських портах,
морських рибних портах та аеропортах відповідно до
переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України;
захоронення побутових відходів.
…
Стаття 6. Суміжні ринки
…
перероблення побутових відходів.

енергії місцевими (локальними) електромережами;
користування залізничними коліями, диспетчерськими
службами, вокзалами та іншими об'єктами інфраструктури,
що забезпечують рух залізничного транспорту загального
користування;
управління
повітряним
рухом;
централізованого
питного
водопостачання,
централізованого
водовідведення;
транспортування теплової енергії;
спеціалізованих послуг у річкових, морських портах,
морських рибних портах та аеропортах відповідно до
переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України.
виключити
…
Стаття 6. Суміжні ринки
…
виключити

Зміни до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»
Стаття 9. Державні соціальні нормативи у сфері житловоСтаття 9. Державні соціальні нормативи у сфері житловокомунального обслуговування
комунального обслуговування
Державні соціальні
нормативи у сфері житловоДержавні соціальні нормативи у сфері житловокомунального обслуговування встановлюються з метою комунального обслуговування встановлюються з метою
визначення державних гарантій щодо надання житлово- визначення державних соціальних гарантій щодо надання
комунальних послуг та розмірів плати за житло і житлово- житлово-комунальних послуг та розмірів витрат на найм
комунальні
послуги,
які
забезпечують
реалізацію житла, управління житлом і оплату комунальних послуг,
конституційного права громадянина на житло.
які забезпечують реалізацію конституційного права
До їх числа відносяться:
громадянина на житло.

гранична норма оплати послуг з утримання житла,
житлово-комунальних послуг залежно від отримуваного
доходу;
соціальна норма житла та нормативи користування
житлово-комунальними послугами, щодо оплати яких
держава
надає
пільги
та
встановлює
субсидії
малозабезпеченим громадянам;
показники якості надання житлово-комунальних послуг.

До державних соціальних нормативів належать:
гранична норма витрат на управління житлом і оплату
комунальних послуг залежно від отримуваного доходу;
соціальна норма житла та соціальні нормативи
користування комунальними послугами, щодо оплати
яких держава надає пільги та встановлює субсидії
громадянам;
показники якості управління багатоквартирним
будинком і надання комунальних послуг.
Зміни до Закону України «Про страхування»
Стаття 7. Види обов'язкового страхування
Стаття 7. Види обов'язкового страхування
В Україні здійснюються такі види обов'язкового В Україні здійснюються такі види обов'язкового
страхування:
страхування:
…
…
46) страхування ризику невиплати гравцям призів у разі 46) страхування ризику невиплати гравцям призів у разі
неплатоспроможності
та/або
банкрутства
оператора неплатоспроможності
та/або
банкрутства
оператора
державних лотерей.
державних лотерей.
Положення відсутнє
47) страхування цивільно-правової відповідальності
управителя багатоквартирного будинку за шкоду,
завдану спільному майну.
Зміни до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»
у тексті закону слова «централізоване водопостачання»
замінити
словами
«централізоване
питне
водопостачання» у відповідних відмінках;
Зміни до Закону України «Про теплопостачання»
Стаття 16. Повноваження національної комісії, що здійснює Стаття 16. Повноваження національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг, у сфері державне регулювання у сфері комунальних послуг, у сфері

теплопостачання
…
розроблення методології (порядку) формування тарифів на
теплову енергію у сфері теплопостачання для суб'єктів
природних монополій та суб'єктів господарювання на
суміжних
ринках,
ліцензування
діяльності
яких
здійснюється Комісією;
Стаття 19. Основні принципи господарювання
Діяльність у сфері теплопостачання може здійснюватись
суб'єктами
господарської
діяльності
у
сфері
теплопостачання всіх організаційно-правових форм та форм
власності, зокрема, на основі договорів оренди, підряду,
концесії, лізингу та інших договорів.
Теплогенеруючі організації, які використовують різні
технології виробництва теплової енергії, мають рівні права
доступу на ринок теплової енергії.
Споживач або суб'єкт
теплоспоживання має право
вибирати (змінювати) теплопостачальну організацію, якщо
це технічно можливо.
Теплогенеруюча організація має право постачати
вироблену теплову енергію безпосередньо споживачу згідно
з договором купівлі-продажу. У разі якщо така організація
не є теплотранспортуючою, то теплотранспортуюча
організація не має права відмовити теплогенеруючій
організації у транспортуванні теплової енергії, якщо це
дозволяють технічні можливості системи.
Теплотранспортуюча організація не має права відмовити
споживачу теплової енергії у забезпеченні його тепловою

теплопостачання
…
розроблення і затвердження методології (порядку)
формування тарифів на теплову енергію у сфері
теплопостачання для суб'єктів природних монополій та
суб'єктів господарювання на суміжних ринках, ліцензування
діяльності яких здійснюється Комісією;
Стаття 19. Основні принципи господарювання
Діяльність у сфері теплопостачання може здійснюватись
суб'єктами
господарської
діяльності
у
сфері
теплопостачання всіх організаційно-правових форм та форм
власності, зокрема, на основі договорів оренди, підряду,
концесії, лізингу та інших договорів.
Теплогенеруючі організації, які використовують різні
технології виробництва теплової енергії, мають рівні права
доступу на ринок теплової енергії.
Споживач або суб'єкт
теплоспоживання має право
вибирати (змінювати) теплопостачальну організацію, якщо
це технічно можливо.
Теплогенеруюча організація має право постачати
вироблену теплову енергію безпосередньо споживачу згідно
з договором купівлі-продажу. У разі якщо така організація
не є теплотранспортуючою, то теплотранспортуюча
організація не має права відмовити теплогенеруючій
організації у транспортуванні теплової енергії, якщо це
дозволяють технічні можливості системи.
Теплотранспортуюча організація не має права відмовити
споживачу теплової енергії у забезпеченні його тепловою

енергією за наявності технічних можливостей на
приєднання споживача до теплової мережі.
Споживач повинен щомісячно здійснювати оплату
теплопостачальній організації за фактично отриману
теплову енергію.
Положення відсутнє
Стаття 20. Загальні засади формування тарифів на теплову
енергію
Тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати
відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на
виробництво, транспортування та постачання теплової
енергії.
Тарифи на теплову енергію, реалізація якої здійснюється
суб'єктами господарювання, що займають монопольне
становище на ринку, є регульованими.
Тарифи на виробництво, транспортування та постачання
теплової енергії, крім тарифів на виробництво теплової
енергії для суб'єктів господарювання, що здійснюють
комбіноване виробництво теплової і електричної енергії
та/або використовують нетрадиційні та поновлювані
джерела енергії, затверджуються національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері комунальних
послуг, та органами місцевого самоврядування в межах
повноважень, визначених законодавством.
Тариф на теплову енергію для споживача визначається як
сума тарифів на виробництво, транспортування та

енергією за наявності технічних можливостей на
приєднання споживача до теплової мережі.
Споживач повинен щомісячно здійснювати оплату
теплопостачальній організації за фактично отриману
теплову енергію.
Споживачам у багатоквартирних будинках теплова
енергія постачається згідно з договором про надання
комунальної послуги з постачання теплової енергії.
Стаття 20. Загальні засади формування тарифів на теплову
енергію
Тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати
відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на
виробництво, транспортування та постачання теплової
енергії.
Тарифи на теплову енергію, реалізація якої здійснюється
суб'єктами господарювання, що займають монопольне
становище на ринку, є регульованими.
Тарифи на виробництво, транспортування та постачання
теплової енергії, крім тарифів на виробництво теплової
енергії для суб'єктів господарювання, що здійснюють
комбіноване виробництво теплової і електричної енергії
та/або використовують нетрадиційні та поновлювані
джерела енергії, затверджуються національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері комунальних
послуг, та органами місцевого самоврядування в межах
повноважень, визначених законодавством.
Тариф на теплову енергію, комунальну послугу з
постачання теплової енергії для споживача визначається як

постачання теплової енергії.
Тарифи повинні враховувати повну собівартість теплової
енергії і забезпечувати рівень рентабельності не нижче
граничного рівня рентабельності, встановленого Кабінетом
Міністрів України за поданням центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері житлово-комунального господарства.

сума тарифів на виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії.
Тарифи повинні враховувати повну собівартість теплової
енергії і забезпечувати рівень рентабельності не нижче
граничного рівня рентабельності, встановленого Кабінетом
Міністрів України за поданням центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері житлово-комунального господарства.
...
Тарифи на теплову енергію, що виробляється та
постачається за допомогою систем автономного
опалення, формуються та встановлюються окремо для
кожного багатоквартирного будинку, обладнаного
системою автономного опалення, з урахуванням
собівартості виробництва і постачання теплової енергії
на таких системах, а також рентабельності суб’єкта
господарювання, що провадить таку діяльність.
...
Зміни до Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»
Стаття 1. Визначення термінів …
Стаття 1. Визначення термінів…
3) тарифи на комунальні послуги - тарифи на теплову
3) тарифи на комунальні послуги - тарифи на теплову
енергію (крім тарифів на виробництво теплової енергії на енергію (крім тарифів на виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних
електростанціях і когенераційних установках та установках з електростанціях і когенераційних установках та установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел
енергії), транспортування теплової енергії магістральними та енергії), транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими
(розподільчими)
тепловими
мережами, місцевими
(розподільчими)
тепловими
мережами,
постачання теплової енергії, а також тарифи на послуги постачання теплової енергії, а також тарифи на
централізованого водопостачання та водовідведення, централізоване питне водопостачання та централізоване

перероблення та захоронення побутових відходів, а також
тарифи на послуги з централізованого опалення, послуги з
централізованого постачання холодної води, послуги з
централізованого постачання гарячої води, послуги з
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових
систем) для суб’єктів, які є виконавцями цих послуг.

водовідведення, а також тарифи на послуги з
централізованого постачання гарячої води;
…
у тексті закону слова “централізоване водопостачання та
водовідведення” замінити словами “централізоване питне
водопостачання та централізоване водовідведення” у
відповідних відмінках;
у тексті Закону слова «захоронення побутових
відходів», «перероблення побутових відходів» і
«перероблення та захоронення побутових відходів»
виключити.
Зміни до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
Стаття 7. Перелік видів господарської діяльності, що Стаття 7. Перелік видів господарської діяльності, що
підлягають ліцензуванню
підлягають ліцензуванню
1. Ліцензуванню підлягають такі види господарської 1. Ліцензуванню підлягають такі види господарської
діяльності:
діяльності:
…
…
28) централізоване водопостачання та водовідведення, крім 28)
централізоване
питне
водопостачання
та
централізованого водопостачання та водовідведення за централізоване водовідведення, крім централізованого
нерегульованим тарифом;
водопостачання та водовідведення за нерегульованим
тарифом;
Зміни до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»
Стаття 10. Прийняття рішень щодо управління Стаття 10. Прийняття рішень щодо управління
багатоквартирним будинком зборами співвласників
багатоквартирним будинком зборами співвласників
…
…
2. До повноважень зборів співвласників належить прийняття 2. До повноважень зборів співвласників належить прийняття
рішень з усіх питань управління багатоквартирним рішень з усіх питань управління багатоквартирним
будинком, у тому числі про:
будинком, у тому числі про:

…
Положення відсутнє
…

Стаття 13. Прикінцеві та перехідні положення
…
4. Установити, що до визначення співвласниками
багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання
співвласників,
форми
управління
багатоквартирним
будинком, але не більше одного року із дня набрання
чинності цим Законом, послуги з утримання такого будинку
надає суб’єкт господарювання, визначений виконавцем
послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій у багатоквартирному будинку до набрання
чинності цим Законом.
Народні депутати України

8)
відключення
будинку
від
мереж
(систем)
централізованого постачання комунальних послуг у
порядку, встановленому законом,і визначення системи
подальшого
забезпечення
будинку
комунальними
послугами, за умови дотримання вимог законодавства про
охорону навколишнього природного середовища.
…
Стаття 13. Прикінцеві та перехідні положення
…
4. Установити, що до визначення співвласниками
багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання
співвласників,
форми
управління
багатоквартирним
будинком, але не пізніше 1 січня 2017 року, послуги з
утримання такого будинку надає суб’єкт господарювання,
визначений виконавцем послуг з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій у багатоквартирному
будинку до набрання чинності цим Законом.
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