Експертний висновок
до законопроекту згідно зі статтею 27
Бюджетного кодексу України
1. Назва законопроекту
«Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності
підприємств у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та
водовідведення», реєстр. № 4215 від 13.10.2020, внесений Кабінетом Міністрів
України.
2. Завдання законопроекту
Запропоновані зміни до Законів України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про природні монополії», «Про питну воду, питне водопостачання та
водовідведення», «Про теплопостачання», «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про
житлово-комунальні послуги» передбачають:
- передачу повноважень від НКРЕКП до місцевих органів влади з ліцензування
господарської діяльності у сферах тепло-, водопостачання та водовідведення,
здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов та, відповідно, встановлення
тарифів на виробництво, транспортування і постачання теплової енергії та
встановлення тарифів на водопостачання і водовідведення;
- залишення НКРЕКП регулювання діяльності суб’єктів господарювання, що
здійснюють виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях, атомних електростанціях та когенераційних установках
(ліцензування та встановлення тарифів на виробництво теплової енергії);
- надання повноваження Кабінету Міністрів України затверджувати ліцензійні
умови та порядок контролю за їх додержанням для ліцензіатів, що регулюватимуться
на місцевому рівні;
- уточнення та конкретизацію, а у деяких випадках – розмежування у галузевих
законах повноважень Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, органів місцевого самоврядування.
3. Оцінка впливу на показники бюджетів
Реалізація законопроекту зменшить видатки спеціального фонду державного
бюджету України починаючи з 2021 року в частині виплати заробітної плати
працівникам НКРЕКП.
Відповідно до статті 13 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», внески на
регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у
сферах енергетики та комунальних послуг, зараховується до спеціального фонду
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програма за КПВКВ 6341010 «Керівництво та управління у сфері регулювання
енергетики та комунальних послуг»).
4. Вартісна величина впливу на показники бюджетів
Відповідно до фінансово-економічних розрахунків, наведених у додатку до
пояснювальної записки, реалізація законопроекту зменшить видатки спеціального
фонду державного бюджету України починаючи з 2021 року на суму щонайменше
68,7 млн гривень.
5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у відповідному
бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття
Реалізація законопроекту не потребує фінансового забезпечення.
6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні
відносини
Законопроектом не регулюються бюджетні відносини.
7. Пропозиції щодо розгляду законопроекту
Підтримується.
Заступник Міністра фінансів України
з питань європейської інтеграції
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