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Р І Ш Е Н Н Я 

від 9 грудня 2015 року 

 

 

Про проект Закону України 

про внесення змін до деяких законів України 

щодо пільг з оплати житлово-комунальних послуг  

(реєстр. № 3313) 
 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо пільг з оплати житлово-комунальних послуг (реєстр. № 3313 від 

09.10.2015 року), поданий народними депутатами України  Королевською Н.Ю. та 

Солодом Ю.В., Комітет зазначає наступне. 
Відповідно до Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких законодавчих актів України» № 76-VIII                                       

від 28.12.2014 року, учасники війни, члени сімей загиблих, особи, які мають 

особливі заслуги перед Україною та особливі трудові заслуги перед Україною, 

жертви нацистських переслідувань, діти війни, багатодітні сім’ї, педагогічні 

працівники позашкільних навчальних закладів мають право на пільги з оплати за 

користування: а) житлом, б) комунальними послугами (газом, електроенергією та 

іншими послугами), в) паливом, в тому числі рідким, г) безплатне одержання ліків, 

лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного 

призначення, д) безплатне першочергове зубопротезування за умови, якщо розмір 

середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 

шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову 

соціальну пільгу (1710 грн.).  

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту», «Про основні засади соціального 

захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про жертви 

нацистських переслідувань», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства»  

та «Про соціальний захист дітей війни» та надати учасникам війни, членам сімей 

загиблих, особам, які мають особливі заслуги перед Україною та особливі трудові 

заслуги перед Україною, жертвам нацистських переслідувань, дітям війни, 

багатодітним сім’ям, педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів 



право на пільги з оплати за користування: а) житлом, б) комунальними послугами 

(газом, електроенергією та іншими послугами), в) паливом, в тому числі рідким,  

без урахування середньомісячного сукупного доходу сім'ї. 

Пропонується також внести зміни до Гірничого закону України якими: 

1) надати особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на 

побутові потреби (працівники гірничих підприємств, в тому числі які отримують 

пенсію, інваліди, ветерани війни та праці, члени сімей (вдови) працівників, які 

загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля тощо), але 

проживають у будинках, що мають центральне опалення, право на компенсацію за 

оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла, що виплачується за 

рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам; 

2) після ліквідації або консервації гірничого підприємства забезпечення 

вугіллям на побутові потреби колишніх працівників гірничих підприємств, в тому 

числі які отримують пенсію, «інвалідів праці», членів сімей працівників, які 

загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, 

пропонується здійснювати в межах тарифної угоди правонаступником такого 

підприємства; 

3) Кабінету Міністрів України доручається протягом місяця з дня набрання 

чинності цим Законом подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо 

внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", 

необхідних для реалізації цього Закону. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, 

підтримуючи ідею законопроекту, звертає увагу на те, що 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. Крім того, законопроект має бути 

приведений у відповідність із вимогами Бюджетного кодексу України в частині 

введення закону в дію та щодо визначення джерел покриття додаткових витрат. 

Згідно узагальнюючого висновку Головного науково – експертного 

управління за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути 

прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень. 

Міністерство соціальної політики України не підтримує законопроект та 

зазначає, що порушені питання мають вирішуватися шляхом переходу до 

адресності надання пільг. Через Програму житлових субсидій держава компенсує 

сім’ям витрати на оплату житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми 

житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, 

що перевищують визначений обсяг обов’язкового відсотка платежу. Обов’язкова 

частка плати за житлово-комунальні послуги визначається для кожної сім’ї залежно 

від розміру середньомісячного сукупного доходу в розрахунку на одну особу. Чим 

менші доходи, тим менший відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні 

послуги. 

Підтримуючи ідею законопроекту щодо необхідності посилення 

соціального захисту вразливих категорій громадян, члени Комітету дотримуються  

позиції, що при розгляді порушених питань необхідно знайти такі шляхи вирішення 



проблемних питань у сфері соціального захисту населення для всіх категорій осіб, 

які по-перше: дозволять досягти збалансованості між фінансовою спроможністю 

Держави та інтересами вразливих категорій населення, по-друге: дадуть 

можливість виконувати вже прийняті рішення, а нові пропозиції будуть реально 

забезпечені фінансовими ресурсами. Без вишукання фінансових ресурсів та 

одночасного внесення змін до Бюджетного кодексу України, законодавча 

пропозиція, викладена в законопроекті за реєстр. № 3313, носить декларативний 

характер та, відповідно, призведе до посилення напруги у суспільстві. 

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 пільг з оплати житлово-комунальних 

послуг (реєстр. № 3313), поданий народними депутатами України                    

Королевською Н.Ю. та Солодом Ю.В., за результатами розгляду в першому читанні 

відхилити. 

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 

України з цього питання визначити першого заступника голови Комітету                        

Бурбака М.Ю. 

 

 

 

Голова Комітету       О. ТРЕТЬЯКОВ 


