Зауваження та пропозиції BRDO
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
централізованого водопостачання та водовідведення
1. Частиною першою статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» встановлено, що розробником проекту
регуляторного акта готується аналіз регуляторного впливу.
Аналіз регуляторного впливу готується розробником відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу
впливу та відстеження результативності регуляторного акта».
Проте, головним розробником до Проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення» (далі  Проект) не надані матеріали щодо проведення
аналізу регуляторного впливу, а також щодо здійснення розрахунку витрат на одного суб’єкта
господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії
регуляторного акта; виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи
органів місцевого самоврядування, а також розрахунок витрат на запровадження державного
регулювання для суб’єктів малого підприємництва (Тест малого підприємництва).
2. Відповідно до пункту 28 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування
видів господарської діяльності» (далі – Закон про ліцензування) ліцензуванню підлягає один із
таких видів господарської діяльності, як централізоване водопостачання та водовідведення,
крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом
.
У зв’язку з цим, Проект необхідно привести у відповідність до виду господарської
діяльності, який підлягає ліцензування, визначеному у Законі про ліцензування.
3. У пункті 2 розділу І проекту Ліцензійних умов слова «крім суб’єктів
господарюванняучасників простих товариств» пропонуємо виключити, оскільки вимоги
відповідних Ліцензійних умов можуть поширюватись тільки на суб’єктів господарювання, що
провадять господарську діяльність, яка підлягає ліцензуванню та регулюється цими
Ліцензійними умовами. На суб’єктів господарювання, що не здійснюють господарську
діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, дія ліцензійних умов цієї
сфери взагалі не може поширюватись.
4. У підпункті 2 пункту 7 розділу І Проекту слова «здобувача ліцензії з відміткою органу
виконавчої влади, який реалізує державну податкову політики» замінити словами «здобувача
ліцензії (або довіреної особи)
» із відміткою органу державної податкової служби», а слова
«виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику» замінити словами «державної
податкової служби».
5. Підпункти 1 та 2 пункту 9 розділу ІІ Проекту привести у відповідність до пункту 3
частини дев’ятої статті 9 Закону про ліцензування, замінивши словосполучення «відповідно до
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вимог законодавства України» словосполученням «відповідно до вимог Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності».
6. Підпункт 5 пункту 9 розділу ІІ проекту Ліцензійних умов суперечить вимогам пункту
3 частини дев’ятої статті 9 Закону про ліцензування, оскільки в ліцензійних умовах може
закріплюватись обов’язок ліцензіата подавати звітність тільки у разі, коли її подання
передбачено законом, а не законодавством, як пропонується в Проекті розробником. Отже,
пропонуємо в підпункті 5 пункту 9 розділу ІІ Проекту слово: «законодавством» замінити
словом «законом».
7. Підпункти 9 та 10 пункту 9 розділу ІІ Проекту виключити, оскільки їх положення не
відповідають вимогам статті 3 Закону про ліцензування, в частині дотримання принципу
законності, відповідно до якого вимоги ліцензійних умов мають бути однозначними, прозорими
та виключати можливість їх суб’єктивного застосування органами ліцензування чи
ліцензіатами.
8. Відповідно до пункту 2 частини дев’ятої статті 9 Закону про ліцензування Проект
потребує доопрацювання щодо доповнення його розділом «Кадрові вимоги», в якому необхідно
чітко визначити мінімальну кількості працівників за окремими посадами, наявність у певних
працівників ліцензіата відповідної освіти, кваліфікації та/або стажу роботи, інформації про
наявність трудових договорів з усіма найманими працівниками.
9. Додаток 4 до проекту Ліцензійних умов виключити, оскільки Законом про
ліцензування не передбачено затвердження органом ліцензування змісту та форми заяви про
переоформлення ліцензії.
10. Частину першу та другу розділу IV проекту Ліцензійних умов виключити, оскільки
діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, відноситься до сфери
діяльності суб’єктів природних монополій та регулюється, зокрема, положеннями Закону
України «Про природні монополії».

