ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України
"Про внесення змін до законодавчих актів України щодо розмежування повноважень органів
державного нагляду (контролю) у сфері житлово-комунальних послуг"

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акту

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття 172. Порушення правил застосування засобів
Стаття 172. Порушення правил застосування засобів
вимірювальної техніки
вимірювальної техніки
Порушення
правил
застосування
засобів
Порушення
правил
застосування
засобів
вимірювальної техніки, які використовуються у сфері вимірювальної техніки, які застосовуються у сфері
законодавчо регульованої метрології, законодавчо регульованої метрології, вимог до
періодичної повірки таких засобів вимірювальної
техніки, вимог до застосування дозволених одиниць
вимірювання під час експлуатації таких засобів
вимірювальної техніки тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб
підприємств та організацій незалежно від форми власності, підприємств та організацій незалежно від форми власності,
фізичних осіб - підприємців від трьох до тридцяти фізичних осіб - підприємців від трьох до тридцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акту

2. Закон України "Про теплопостачання"
Стаття 31. Штрафні санкції, що застосовуються до
суб'єктів господарювання за правопорушення у сфері
теплопостачання
Уповноважені органи застосовують до суб'єктів
господарювання штрафні санкції:
…
8) за водорозбір з систем опалення через крани та інші
пристрої; самовільне підключення до систем опалення без
укладання договору купівлі-продажу теплової енергії;
роботу з пошкодженими пломбами на приладах
комерційного обліку теплової енергії або їх роботу з
простроченим строком метрологічної повірки - у розмірі до
двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
…

Стаття 31. Штрафні санкції, що застосовуються до
суб'єктів господарювання за правопорушення у сфері
теплопостачання
Уповноважені органи застосовують до суб'єктів
господарювання штрафні санкції:
…
8) за водорозбір з систем опалення через крани та інші
пристрої; самовільне підключення до систем опалення без
укладання договору купівлі-продажу теплової енергії;
роботу з пошкодженими пломбами на приладах
комерційного обліку теплової енергії або їх роботу з
простроченим строком метрологічної повірки - у розмірі
до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
…

3. Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
Стаття 6. Позапланові заходи зі здійснення державного
Стаття 6. Позапланові заходи зі здійснення державного
нагляду (контролю)
нагляду (контролю)
1. Підставами для здійснення позапланових заходів є:
1. Підставами для здійснення позапланових заходів є:
подання суб’єктом господарювання письмової заяви до
подання суб’єктом господарювання письмової заяви до
відповідного органу державного нагляду (контролю) про відповідного органу державного нагляду (контролю) про
здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його
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Зміст положення (норми) чинного законодавства
бажанням;
…

Зміст відповідного положення (норми) проекту акту
бажанням;
…
повідомлення іншого органу державної влади про
виявлені під час здійснення ним заходів державного
нагляду (контролю) ознаки порушень (у разі, якщо це
визначено законом).

4. Закон України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання"
Стаття 12. Моніторинг стану оснащеності вузлами
Стаття 12. Моніторинг стану оснащеності вузлами
комерційного обліку комунальних послуг
комерційного обліку комунальних послуг
…
2. У разі якщо за результатами моніторингу виявлено
порушення вимог законодавства в частині відповідності
засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку
технічним регламентам, строків їх встановлення або
заміни, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
реалізацію державної політики у сфері ефективного
використання
паливно-енергетичних
ресурсів
та
енергозбереження, надсилає повідомлення центральному
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сферах метрологічного нагляду та державного контролю за
додержанням законодавства про захист прав споживачів,

…
Виключити

4

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акту

для прийняття рішення про накладення штрафу відповідно
до вимог цього Закону.
Порядок обміну інформацією між органом, що
здійснює
моніторинг
стану
оснащення
вузлами
комерційного обліку комунальних послуг, та органом,
уповноваженим на прийняття рішень про притягнення до
відповідальності
за
порушення
цього
Закону,
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 121. Державний нагляд (контроль) у сфері
комерційного та розподільного обліку комунальних
послуг
1. Державний нагляд (контроль) у сфері
комерційного та розподільного обліку комунальних
послуг здійснюється національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, шляхом проведення перевірок
відповідно до Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності".
2. У разі якщо за результатами заходів державного
нагляду (контролю) у сфері комерційного та
розподільного обліку комунальних послуг виявлено
ознаки порушення вимог законодавства щодо правил
застосування засобів вимірювальної техніки, які
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Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акту
застосовуються у сфері законодавчо регульованої
метрології, вимог до періодичної повірки таких засобів
вимірювальної техніки, вимог до застосування
дозволених одиниць вимірювання під час експлуатації
засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного
обліку, національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, надсилає повідомлення центральному органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері метрологічного нагляду (далі – повідомлення).
Повідомлення є підставою для здійснення
позапланових заходів державного нагляду (контролю)
щодо суб’єкта господарювання центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері метрологічного нагляду, відповідно до пункту 1
частини першої статті 24 Закону України "Про
метрологію та метрологічну діяльність".
3. Повідомлення надсилається протягом десяти
робочих днів з дня виявлення ознак порушення вимог
законодавства щодо правил застосування засобів
вимірювальної техніки, які застосовуються у сфері
законодавчо регульованої метрології, вимог до
періодичної повірки таких засобів вимірювальної
техніки, вимог до застосування дозволених одиниць
вимірювання
під
час
експлуатації
засобів
вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку та
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Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акту
повинно містити відомості про:
найменування суб’єкта господарювання та/або
його відокремленого підрозділу та ідентифікаційний код
або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи –
підприємця і реєстраційний номер облікової картки
платника податків (або серія та номер паспорта – для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовилися від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків, повідомили про це
відповідний контролюючий орган і мають відмітку в
паспорті);
місцезнаходження суб’єкта господарювання, місце
провадження
господарської
діяльності
суб’єкта
господарювання та/або його відокремленого підрозділу
(поштовий індекс, область, район, населений пункт,
район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер
будинку, корпусу
(за наявності), офіса (за
наявності)) та засоби зв’язку (міжміський код/код
оператора мобільного зв’язку, номер телефону,
телефаксу (за наявності));
назву та умовне позначення засобу вимірювальної
техніки, найменування виробника, заводський номер;
опис
ознак
виявлених
порушень
вимог
законодавства щодо правил застосування засобів
вимірювальної техніки, які застосовуються у сфері
законодавчо регульованої метрології, вимог до
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Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акту
періодичної повірки таких засобів вимірювальної
техніки, вимог до застосування дозволених одиниць
вимірювання
під
час
експлуатації
засобів
вимірювальної техніки вузлів комерційного обліку,
копії документів та інші матеріали, що свідчать про такі
порушення.
4. Центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері метрологічного
нагляду, протягом двадцяти робочих днів з дня
отримання повідомлення приймає рішення стосовно
здійснення позапланового заходу державного нагляду
(контролю) щодо суб’єкта господарювання.
Захід державного нагляду (контролю)
щодо
суб’єкта господарювання не проводиться в разі:
ненадання в повідомленні відомостей, визначених
частиною третьою цієї статті;
якщо виявлені ознаки порушення не стосуються
правил застосування засобів вимірювальної техніки, які
застосовуються у сфері законодавчо регульованої
метрології, вимог до періодичної повірки таких засобів
вимірювальної техніки, вимог до застосування
дозволених одиниць вимірювання під час експлуатації
засобів вимірювальної техніки вузлів комерційного
обліку, щодо яких проводиться перевірка.
5. У разі якщо повідомлення не містить інформації,
передбаченої
частиною третьою цієї статті,
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Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акту

центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері метрологічного нагляду,
протягом п’яти робочих днів з дня отримання
повідомлення повертає його національній комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, для зазначення відповідної
інформації.
Стаття 14. Фінансові санкції, що застосовуються за
Стаття 14. Фінансові санкції, що застосовуються за
порушення законодавства у сфері комерційного та порушення законодавства у сфері комерційного та
розподільного обліку комунальних послуг
розподільного обліку комунальних послуг
1. За порушення законодавства у сфері забезпечення
оснащення будівель вузлами обліку теплової енергії,
гарячої чи питної води, а також періодичної повірки вузлів
комерційного обліку на суб'єктів господарювання операторів зовнішніх інженерних мереж накладається
штраф у таких розмірах:
…
4) 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - у
разі порушення строків прийняття на абонентський облік
або повірки вузлів комерційного обліку теплової енергії,
гарячої чи питної води.
2. За порушення вимог цього Закону на суб'єктів
господарювання, які є операторами зовнішніх інженерних
мереж або виконавцями комунальних послуг з постачання
теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого

1. За порушення законодавства у сфері забезпечення
оснащення будівель вузлами обліку теплової енергії,
гарячої чи питної води, а також періодичної повірки
вузлів комерційного обліку на суб'єктів господарювання операторів зовнішніх інженерних мереж накладається
штраф у таких розмірах:
…
4) 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - у
разі порушення строків прийняття на абонентський облік
або повірки вузлів комерційного обліку теплової енергії,
гарячої чи питної води.
2. За порушення вимог цього Закону на суб'єктів
господарювання, які є операторами зовнішніх інженерних
мереж або виконавцями комунальних послуг з постачання
теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого
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Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акту

питного водопостачання, а також на інших осіб, які
здійснюють розподіл обсягів відповідної комунальної
послуги, накладається штраф у таких розмірах:
…
4) 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - у
разі порушення строків прийняття на абонентський облік
або повірки вузлів розподільного обліку теплової енергії,
гарячої чи питної води.

питного водопостачання, а також на інших осіб, які
здійснюють розподіл обсягів відповідної комунальної
послуги, накладається штраф у таких розмірах:
…
4) 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - у
разі порушення строків прийняття на абонентський облік
або повірки вузлів розподільного обліку теплової енергії,
гарячої чи питної води.

Стаття 15. Органи, уповноважені розглядати справи
Стаття 15. Органи, уповноважені розглядати справи
про правопорушення у сфері комерційного обліку про правопорушення у сфері комерційного обліку
комунальних послуг
комунальних послуг
1. Справи про правопорушення у сфері комерційного
обліку комунальних послуг розглядаються центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сферах метрологічного нагляду та державного контролю
за додержанням законодавства про захист прав споживачів.
2. Розглядати справи про правопорушення і накладати
стягнення від імені центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сферах метрологічного
нагляду та державного контролю за додержанням
законодавства про захист прав споживачів, мають право
керівник, його заступники, керівники територіальних
органів та їхні заступники.

1. Справи про правопорушення у сфері комерційного
обліку комунальних послуг розглядаються національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг.
2. Розглядати справи про правопорушення і накладати
стягнення від імені національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, мають право керівник, його
заступники, керівники територіальних органів та їхні
заступники.
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Стаття 16. Порядок накладення та стягнення штрафів
за правопорушення у сфері комерційного обліку
комунальних послуг
1.
Підставою
для
розгляду
справи
про
правопорушення у сфері комерційного обліку комунальних
послуг є акт перевірки та інші матеріали, пов'язані з цією
перевіркою.
Акти перевірки складаються окремо на кожне
виявлене правопорушення.
2. Посадові особи, уповноважені на проведення
перевірок та складання актів, визначаються центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сферах метрологічного нагляду та державного контролю
за додержанням законодавства про захист прав споживачів.
3. Акт перевірки складається у двох примірниках, які
підписуються посадовою особою центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах
метрологічного нагляду та державного контролю за
додержанням законодавства про захист прав споживачів, та
керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою
ним особою.
У разі відмови керівника суб'єкта господарювання або
уповноваженої ним особи від підписання акта перевірки
посадова (службова) особа центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сферах
метрологічного нагляду та державного контролю за

Стаття 16. Порядок накладення та стягнення штрафів
за правопорушення у сфері комерційного обліку
комунальних послуг
1. Підставою для розгляду справи про правопорушення
у сфері комерційного обліку комунальних послуг є акт
перевірки та інші матеріали, пов'язані з цією перевіркою.
Акти перевірки складаються окремо на кожне
виявлене правопорушення.
2. Посадові особи, уповноважені на проведення
перевірок та складання актів, визначаються національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг.
3. Акт перевірки складається у двох примірниках, які
підписуються посадовою особою національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних
послуг,
та
керівником
суб'єкта
господарювання або уповноваженою ним особою.
У разі відмови керівника суб'єкта господарювання або
уповноваженої ним особи від підписання акта перевірки
посадова (службова) особа національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, вносить до такого акта відповідний
запис.
Один примірник акта перевірки вручається керівнику
суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а

11

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акту

додержанням законодавства про захист прав споживачів,
вносить до такого акта відповідний запис.
Один примірник акта перевірки вручається керівнику
суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а
другий зберігається в центральному органі виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сферах
метрологічного нагляду та державного контролю за
додержанням законодавства про захист прав споживачів,
або його територіальному органі.
Акт перевірки разом з поясненнями керівника суб'єкта
господарювання або уповноваженої ним особи (за
наявності) та документами, що підтверджують факт
виявлених порушень, не пізніше наступного робочого дня
за днем його складання передається посадовій особі,
визначеній частиною другою статті 14 цього Закону, для
прийняття рішення про накладення штрафу.
4. Справа про правопорушення розглядається у
п'ятнадцятиденний строк з дня одержання акта перевірки
посадовою особою, уповноваженою розглядати справу.
5.
За
результатом
розгляду
справи
про
правопорушення виноситься постанова.
6. Штраф сплачується протягом 15 днів з дня
отримання копії постанови відповідним суб'єктом
господарювання.
7. Копія завіреного банком платіжного документа, що
засвідчує факт сплати штрафу у повному обсязі,

другий зберігається в національній комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг або його територіальному органі.
Акт перевірки разом з поясненнями керівника суб'єкта
господарювання або уповноваженої ним особи (за
наявності) та документами, що підтверджують факт
виявлених порушень, не пізніше наступного робочого дня
за днем його складання передається посадовій особі,
визначеній частиною другою статті 14 цього Закону, для
прийняття рішення про накладення штрафу.
4. Справа про правопорушення розглядається у
п'ятнадцятиденний строк з дня одержання акта перевірки
посадовою особою, уповноваженою розглядати справу.
5.
За
результатом
розгляду
справи
про
правопорушення виноситься постанова.
6. Штраф сплачується протягом 15 днів з дня
отримання копії постанови відповідним суб'єктом
господарювання.
7. Копія завіреного банком платіжного документа, що
засвідчує факт сплати штрафу у повному обсязі,
надсилається національній комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, або його територіальному органу, який виніс
постанову.
8. У разі якщо штраф не сплачено у строк,
встановлений частиною шостою цієї статті, примусове
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надсилається центральному органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сферах метрологічного
нагляду та державного контролю за додержанням
законодавства про захист прав споживачів, або його
територіальному органу, який виніс постанову.
8. У разі якщо штраф не сплачено у строк,
встановлений частиною шостою цієї статті, примусове
виконання постанови про накладення штрафу здійснюється
у порядку, встановленому Законом України "Про
виконавче провадження".
9. Суми стягнених штрафів зараховуються до
відповідних місцевих бюджетів та спрямовуються на
реалізацію місцевих програм у сфері енергоефективності
та/або енергозбереження.
10. Сплата передбачених статтею 14 цього Закону
штрафів не звільняє суб'єктів господарювання від обов'язку
усунути відповідне правопорушення.
11. Постанова у справі про правопорушення може бути
оскаржена в судовому порядку.

виконання постанови про накладення штрафу здійснюється
у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче
провадження".
9. Суми стягнених штрафів зараховуються до
відповідних місцевих бюджетів та спрямовуються на
реалізацію місцевих програм у сфері енергоефективності
та/або енергозбереження.
10. Сплата передбачених статтею 14 цього Закону
штрафів не звільняє суб'єктів господарювання від обов'язку
усунути відповідне правопорушення.
11. Постанова у справі про правопорушення може бути
оскаржена в судовому порядку.
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