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Про проект Закону України  

про внесення змін до деяких законів України щодо безкоштовного 

встановлення і заміни газових приладів та пристроїв 

соціально вразливим верствам населення 

(реєстр. № 4387)  

 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо безкоштовного встановлення і заміни газових приладів та 

пристроїв соціально вразливим верствам населення (реєстр. № 4387 від 

12.04.2016 року), поданий народним депутатом України Міщенком С.Г., 

Комітет зазначає наступне. 

Відповідно до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку 

природного газу» постачання природного газу здійснюється за умови його 

комерційного обліку за допомогою вузла обліку природного газу (лічильника 

газу). 

Виконавцями робіт із встановлення лічильників газу є суб'єкти 

господарювання, що: здійснюють розподіл природного газу на відповідній 

території; отримали відповідні дозволи для виконання робіт із встановлення 

вузлів обліку природного газу. 

Фінансування робіт з оснащення лічильниками газу населення 

здійснюється за рахунок: коштів суб'єктів  господарювання, що здійснюють 

розподіл природного газу на відповідній території; коштів відповідного 

бюджету; інших джерел, не заборонених законодавством. 

Статтею 6 зазначеного Закону передбачена етапність встановлення за 

рахунок суб'єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу 

на відповідній території лічильників населенню, що проживає у квартирах та  



приватних будинках, в яких використовується газ, а саме: 

комплексно, у тому числі для опалення - до 1 січня 2012 року;  

для підігріву води  та  приготування їжі - до 1 січня 2016 року;  

тільки для приготування їжі - до 1 січня 2018 року. 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про метрологію та 

метрологічну діяльність» періодична повірка, обслуговування та ремонт (у 

тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної 

техніки, до яких відносяться, зокрема, лічильники газу, здійснюються за 

рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, 

газо- і водопостачання. 
Законопроектом пропонується внести зміни до законів України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний 

захист дітей війни», «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

Україні» та встановити, що для окремих категорій осіб, а саме для учасників 

бойових дій, інвалідів війни, учасників війни, ветеранів праці, осіб, які мають 

особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, дітей війни, осіб, постраждалих 

внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС за рахунок суб’єктів господарювання 

виконуються роботи зі встановлення та заміни газових приладів та пристроїв. 

Його дія буде поширюватися майже на 5,2 млн. громадян (близько 350,0 тис. 

учасників бойових дій, 121,3 тис інвалідів війни, 664,6 тис. учасників війни, 

27,6 тис. ветеранів праці, 649 осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною, 3 млн. 175,5 тис. дітей війни, 900 тис. осіб, постраждалих 

внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС). 

До газових приладів і пристроїв відносяться: плити, котли, 

водонагрівачі, регулятори тиску та інше обладнання, що використовується 

споживачем з метою задоволення своїх побутових потреб у природному газі 

(Правила надання населенню послуг з газопостачання затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від  9 грудня 1999 р. № 2246).  

На сьогодні послуги з монтажу, технічного обслуговування та ремонту 

газових приладів і пристроїв за заявками споживачів оплачуються ними за 

затвердженими в установленому порядку тарифами (цінами) з урахуванням 

вартості обладнання, його вузлів і деталей, крім послуг з періодичного 

технічного обслуговування, що надаються за рахунок витрат газорозподільних 

підприємств, пов'язаних з транспортуванням природного газу. 

Міністерство фінансів України не підтримує законопроект та зазначає, 

що його прийняття у запропонованій редакції може призвести до звернень 

суб’єктів господарювання, що надають послуги з газопостачання, за 

компенсацією витрат за виконання робіт зі встановлення та заміни газових 

приладів та пристроїв.  

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України повідомляє про відсутність зауважень та 

пропозицій до законопроекту. 

Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, 

природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 



пропонує прийняти зазначений законопроект за основу. При цьому звертає 

увагу, що положення законопроекту можуть призвести до включення до 

складу торгових націнок постачальників природного газу витрат на виконання 

робіт зі встановлення та заміни газових приладів та пристроїв, що в свою чергу 

призведе до  зростання кінцевої вартості природного газу для інших категорій 

споживачів. 

Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії 

корупції надає висновок, що у проекті акта не виявлено корупціогенних 

факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України не підтримує прийняття законопроекту у запропонованому вигляді. 

При цьому звертає увагу на те, що відповідні  законодавчі ініціативи мають 

бути пов‘язані перш за все з певним матеріальним станом згаданих у 

законопроекті осіб, а не з їх формальним віднесенням до певної категорії осіб. 

Основною умовою побудови належної системи соціального захисту є 

встановлення об’єктивної величини основних соціальних стандартів: 

прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, пенсії і похідних від 

них розмірів дійсних доходів громадян, що значною мірою допоможе 

вирішувати людині питання життєзабезпечення самостійно, створити умови 

економії коштів на адміністративні заходи і бюджетні втрати при 

перерозподілі фінансування.  

Комітетом підтримується соціальна спрямованість законопроекту. 

Водночас, погоджуючись із зауваженням Головного науково-експертного 

управління, на думку Комітету, з метою запобігання декларативності та 

виникнення соціальної напруги серед населення, було б доцільно розглянути 

інші варіанти підтримки соціально незахищених категорій громадян у зв’язку 

з підвищенням тарифів за користування газом, зокрема, як це передбачено 

Державною цільовою економічною програмою енергоефективності і розвитку 

сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива на 2010-2016 роки, затвердженою постановою 

Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243. 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного 

обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законів України щодо безкоштовного встановлення і 

заміни газових приладів та пристроїв соціально вразливим верствам населення                                

(реєстр. № 4387), поданий народним депутатом України Міщенком С.Г., за 

результатами розгляду в першому читанні, повернути суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної 

Ради України з цього питання визначити голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

 

Голова Комітету      О. ТРЕТЬЯКОВ 
 


