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Містить корупціогенні фактори

Опис Указу.

Проєктом Указу Президента України пропонується утворити Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту (далі – НКРТ),
затвердити Положення про НКРТ та затвердити граничну чисельність працівників
НКРТ у кількості 64 штатних одиниць.

Пропонується, що НКРТ є державним колегіальним органом, підпорядкованим
Президентові України і підзвітним Верховній Раді України. 

НКРТ є органом, що здійснює державне регулювання діяльності суб’єктів
природніх монополій та суб’єктів господарювання, що діють на суміжних ринках, у
сфері транспорту.

Корупціогенні фактори.

1. Юридична колізія

1.1. Створення НКРТ Указом Президента та підпорядкування такого
колегіального державного органу безпосередньо Президенту України виходить за межі
його повноважень згідно з нормами ст. 106 Конституції України.

На практиці аналогічні питання вже неодноразово були предметом розгляду в
Конституційному суді України та закріплені відповідними рішеннями.

Зокрема,

1 Цей висновок підготовлений відповідно до Методології проведення антикорупційної експертизи
законопроєктів аналітичним центром “Інститут законодавчих ідей”



- у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про
надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до статті 106
Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України
утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро
України, призначати на посади та звільняти з посад Директора Національного
антикорупційного бюро України і Директора Державного бюро розслідувань) (реєстр.
№ 1014) вимогам статей 157 і 158 Конституції України:

«Законопроект у частині наділення Президента України додатковими
невластивими його статусу повноваженнями утворювати нові органи з функціями
виконавчої влади та призначати їх керівників не відповідає сутнісному змісту частини
першої статті 157 Конституції України стосовно обмеження конституційних прав і
свобод людини і громадянина, з точки зору їх належного гарантування органами
виконавчої влади та Президентом України».

- у справі про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг:

«У Рішенні КСУ констатував, що утворення постійно діючого незалежного
державного колегіального органу, який за функціональним призначенням, сферою
діяльності, повноваженнями має ознаки центрального органу виконавчої влади, але не
підпорядковується Кабінету Міністрів України і не належить до системи органів
виконавчої влади, не узгоджується з Конституцією України.

Основний Закон України допускає утворення органу державної влади, який
здійснював би державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю
суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, як
центрального органу виконавчої влади. Такий орган може бути утворений Кабінетом
Міністрів України (пункт 91 статті 116 Конституції України) із законодавчим
визначенням Верховною Радою України його організації і діяльності (пункт 12 частини
першої статті 92 Конституції України)».

Пропонуємо вирішувати питання створення НКРТ у повній відповідності до
Конституції України, тобто шляхом внесення відповідних законодавчих ініціатив до
Верховної Ради України та проходження усіх регламентних процедур опрацювання,
обговорення та прийняття їх Парламентом.

1.2. Проєктом Указу пропонується визначити НКРТ, як орган, що здійснює
державне регулювання, контроль та моніторинг за діяльністю суб’єктів природних
монополій та суб’єктів господарювання, що діють на суміжних ринках, у сфері
транспорту за: 

послуги з користування залізничними коліями, диспетчерськими службами,
вокзалами та іншими об'єктами інфраструктури, що забезпечують рух залізничного
транспорту загального користування; 

послуги з аеронавігаційного обслуговування польотів повітряних суден на
підході та в районі аеродрому; 

спеціалізовані послуги у портах та аеропортах відповідно до переліків,
визначених Кабінетом Міністрів України; 

послуги, які оплачуються у складі портових зборів, відповідно до статті 22
Закону України «Про морські порти України»; 

Таким чином, можна зробити висновок, що пропонується крім діяльності
суб’єктів природніх монополій у сфері транспорту також регулювати діяльність

https://ccu.gov.ua/dokument/7-v2019
https://ccu.gov.ua/novyna/ksu-vyznav-nekonstytuciynymy-okremi-polozhennya-zakonu-ukrayiny-pro-nacionalnu-komisiyu-shcho


суміжних ринків, а саме внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів
залізничним, повітряним, річковим та морським транспортом.

Тобто пропонується значно розширити державне регулювання на сфери, ціни на
яких є вільними та конкурентними.

Такий підхід суперечить нормам частини 1 статті 2 Закону України «Про
природні монополії», частини 3 статті 21 Закону України «Про морські порти України»,
а також частинам 2 і 3 статті 8 Закону України «Про внутрішній водний транспорт».

Крім того варто відзначити, що державне регулювання на ринку авіаційних
перевезень суперечить статті 22 Регламенту Європейського парламенту та Ради
№1008/2008 від 24.09.2008 року, міжурядовим угодам про повітряне сполучення.

Державне регулювання сфер, де діють вільні та конкурентні ціни, є
концептуально неприйнятним з точки зору реформування транспортної галузі.

Додатково зазначаємо, що на розгляді Верховної Ради України знаходиться
профільний законопроєкт «Про залізничний транспорт» (реєстраційний № 1196-1), в
якому в частині державного управління в сфері транспорту до повноважень НКРТ
навіть не планується відносити будь-яке регулювання суб'єктів господарювання на
суміжних ринках (част.5 ст.5).

Таким чином, у разі його прийняття, може бути створена правова колізія між
Законом України та Указом Президента.

1.3. Част. 25 ст.4 проєкту Положення пропонується надати НКРТ повноваження
розглядати справи про адміністративні правопорушення і за результатами розгляду
приймати відповідні рішення у межах своєї компетенції.

Наділення НКРТ такими повноваженнями Указом Президента України створює
юридичну колізію, адже згідно з нормами ст.2 Кодексу України про адміністративні
правопорушення «зміни до законодавства України про адміністративні
правопорушення можуть вноситися виключно законами про внесення змін до цього
Кодексу та інших законів України, що встановлюють адміністративну
відповідальність, та/або до законодавства України про кримінальну відповідальність,
та/або до кримінального процесуального законодавства України.»

1.4. Нормами ст.8 проєкту Положення надається право Президенту України
затверджувати граничну чисельність працівників НКРТ, Голові НКРТ затверджувати
структуру та штатний розпис Регулятора за погодженням із  Міністерством фінансів
України.

Це створює юридичну колізію із Бюджетним кодексом України згідно з яким
«зміни до закону про Державний бюджет України можуть вноситися виключно
законами про внесення змін до закону про Державний бюджет України» (част.10 ст.52).

До того ще раз наголошуємо на тому, що призначення Голови НКРТ та її членів
(ст. 9 проєкту Положення) виходить за межі повноважень Президента України (ст. 106
Конституції України).  

2. Надмірні дискреційні повноваження.

2.1. Част. 3 ст. 4 проєкту Положення про НКРТ (далі – Положення)
пропонується наділити Регулятора правом розробляти та затверджувати
нормативно-правові акти, зокрема: «порядки (методики) формування, розрахунку,
встановлення та звітності державних регульованих тарифів (зборів, плати) для
суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, що діють на суміжних



ринках, у сфері транспорту, якщо відповідні повноваження надані НКРТ
законодавством».

Част.9 ст.3 проєкту Положення до основних завдань НКРТ пропонується
віднести виконання «інших завдань у випадках, передбачених законодавством».

Част.29 ст.4 проєкту Положення НКРТ «здійснює інші функції, що випливають з
покладених на НКРТ завдань».

Наголошуємо на тому, що відповідне законодавство на цей момент просто
відсутнє, такий державний орган на законодавчому рівні ще не визначений і це створює
прецеденти для широких дискреційних повноважень НКРТ.

З одного боку НКРТ може самостійно, на свій власний розсуд, розробляти
порядки, методики та визначити собі завдання, а з іншого такі новостворені
нормативно-правові акти мають бути розроблені у чіткій відповідності та на підставі
чинного законодавства.

Вважаємо ситуацію, при якій спочатку Указом Президента України створюється
національний Регулятор, а потім під нього якимось чином створюється законодавство,
неприпустимою.

Отже, в котре пропонуємо вирішувати питання створення НКРТ у повній
відповідності до законодавства України, тобто шляхом внесення необхідних
законодавчих ініціатив до Верховної Ради України, в яких буде на законодавчому рівні
закріплений вичерпний перелік задач та повноважень Регулятора, на підставі якого і
будуть в подальшому розроблятися його нормативно-правові акти.

2.2. Част. 6 ст.4 проєкту Положення пропонується віднести до задач НКРТ
здійснення моніторингу «інвестиційних проєктів суб’єктів природних монополій та
суб’єктів господарювання, що діють на суміжних ринках, у сфері транспорту, в
частині дотримання вимог формування тарифної та цінової політики та сприяння
ринковій інтеграції», а також здійснювати моніторинг та аналіз ринків у сфері
транспорту (част.7 ст.4).

При цьому не встановлюється згідно з якими порядками та на підставі яких
законодавчих норм НКРТ має здійснювати такі моніторингові дії і з якою метою.

Це також створює надмірні дискреційні повноваження для такого державного
органу.

2.3. Част. 21 ст.4 проєкту Положення пропонується віднести до повноважень
НКРТ ведення «реєстрів суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання,
що діють на суміжних ринках, у сфері транспорту»

Звертаємо увагу на те, що наділення Регулятора такими повноваження мають
бути закріплені за ним на рівні закону з вичерпним переліком необхідних правил та
критеріїв для створення таких реєстрів.

У іншому ж випадку вказані норми наділяють регулятора надмірними
дискреційними повноваженнями щодо визначення порядку ведення вказаного реєстру.

3. Необґрунтоване використання оціночних понять.

В проєкті Положення застосовуються оціночні поняття такі, як «рівних умов»,
«забезпечення прозорості і відкритості діяльності на ринку послуг», «сприяння
впровадженню стимулюючих методів регулювання тарифів» тощо, що призводить до їх



довільного тлумачення та самостійного наповнення змістом суб'єктом
правозастосування.

З метою усунення наведеного корупційного фактору пропонуємо такі норми
виключити або надати їм чіткого визначення.

4. Правова прогалина.

В проєкті Положення не знайшли відображені важливі аспекти діяльності НКРТ,
як національного Регулятора у галузі транспорту, а саме:

- гарантії незалежності Регулятора;
- правомочність члена Регулятора;
- особливості призначення, припинення повноважень та правового статусу

членів Регулятора;
- конкурсний відбір та конкурсну комісію;
- фінансування діяльності Регулятора;
- порядок сплати внесків на регулювання;
- відповідальність суб’єктів природних монополій у сфері транспорту та

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках;
- відповідальність посадових осіб Регулятора.

Вважаємо, що без вирішення цих ключових питань НКРТ не зможе ефективно
функціонувати, а отже нагально необхідно визначитися із таким вирішенням на
законодавчому рівні, шляхом розгляду відповідних ініціатив Парламентом України.

5. Відсутність чи недоліки процедур добору (конкурсу) на вакантні посади у
відповідному органі.

В проєкті Положення про НКРТ відсутні процедури добору (конкурсу) на
посади Голови та членів Регулятора.

Замість цього в статті 9 пропонується, що Голову та членів НКРТ призначає та
звільняє з посад одноособово Президент України.

Як уже зазначалось, такого роду призначення виходять за межі повноважень
Президента України (ст. 106 Конституції України), а відсутність конкурсу на такі
важливі державні посади вважаємо корупціогенним фактором.

Пропонуємо визначити на законодавчому рівні процедуру добору (конкурсу) на
вакантні посади в НКРТ.

Позиції стекхолдерів.

Федерація роботодавців транспорту України вважає, що створення НКРТ має
регулюватись виключно законом. Правильність такого підходу також підтверджується
Конституцією України та рішеннями Конституційного Суду України.

Також Федерація висловлює певне здивування щодо підготовки Указу
Президента України Міністерством інфраструктури, звертаючи увагу на те, що на
розгляді Верховної Ради України вже знаходиться депутатський законопроект «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту» (реєстр.
№ 3927 від 22.07.2020), а також є підготовлений Міністерством інфраструктури, до
розробки якого Федерація роботодавців транспорту України долучена.



Експерти Європейської Бізнес Асоціації надали своє бачення проблематики
запровадження законодавства в сфері регулювання транспорту та, базуючись на
ключових зауваженнях до законопроєкту реєстр. №3927, висловили думку, що тільки
незалежний статус НКРТ здатен позитивно вплинути на конкурентноздатність
транспортної галузі, її внутрішню логістику, розвиток експортного та транзитного
потенціалів нашої країни, та дозволить НКРТ всебічно, обєктивно, відкрито та
неупереджено здійснювати перегляд тарифної політики субєктів природних монополій
(таких як ДП «Адміністрація морських портів України», АТ «Укрзалізниця») на
предмет їх економічної обгрунтованості, прозорості, співмірності, цільового характеру.

Довідка.

Пропозиції створити НКРТ неодноразово озвучуються на протязі вже тривалого
періоду часу.

Необхідність створення такого органу в деякій мірі передбачена нормами Закону
України «Про природні монополії» і в основному має на меті реформування тарифної
політики, на яку скаржиться більшість вантажовідправників, в сфері залізничного
транспорту та портових зборів.

Із останніх законодавчих ініціатив можна навести:
- законопроєкт реєстр. № 9512 «Про залізничний транспорт України», який

розглядався попереднім Парламентом 8-го скликання. Цим законопроектом
передбачалось створення двох нових регуляторів:

1) центрального органу виконавчої влади, що здійснює держрегулювання і нагляд у
сфері залізничного транспорту (розгляд скарг щодо рівноправного доступу до
інфраструктури; розподіл пропускної спроможності інфраструктури; надання ліцензій,
сертифікатів безпеки/авторизації) та

2) нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері транспорту (затвердження
методики формування тарифу на обов’язкові послуги з доступу до інфраструктури і
послуги, що надаються монополістами).

- законопроект реєстр. № 2699 «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сфері транспорту» (знятий з розгляду);

- законопроект реєстр. №3927 «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сфері транспорту», внесений групою народних депутатів;

- Документи, які розробляються Мінінфраструктури і оприлюднюються на
сайті міністерства.

Ключовими аспектами, які постійно обговорюються і стають предметом
найбільших дискусій – це питання:

- гарантування незалежності Регулятора (його спеціальний статус, порядок
відбору, призначення та звільнення голови та членів НКРТ, порядок фінансування
тощо.);

- регулювання «суміжних ринків», де НКРТ пропонується надати право
також встановлювати тарифи та здійснювати держнагляд. На думку багатьох
представників бізнесу ціни і тарифи на суміжних ринках має визначати конкуренція,
адже там немає жодних монополій;

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65395
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67823
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67823
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69593
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69593
https://mtu.gov.ua/projects/287/


- фінансування НКРТ пропонувалось здійснювати за рахунок не лише
природних монополій, а й операторів на суміжних ринках. Це в свою чергу створює
додаткове фінансове навантаження для бізнесу, що зрозуміло викликає занепокоєння. 

Усі ці та більшість інших ключових питань проєктом Положення «Про НКРТ»
не вирішуються і навіть не піднімаються.

Вважаємо, що виключно законом України має бути врегульовано питання
створення та функціонування НКРТ.

Пропонуємо доопрацьовувати всі вищенаведені питання на законодавчому рівні
та шляхом внесення відповідних законодавчих ініціатив до Парламенту України.


