
 Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта -  

   рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 

21.07.2016 року № 314 «Про затвердження Правил приєднання до 

комунальних водопровідних та каналізаційних мереж міста Чернігова» 

 

1. Вид та назва регуляторного акта.  

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 21.07.2016 

року №314 «Про затвердження Правил приєднання до комунальних 

водопровідних та каналізаційних мереж міста Чернігова». 

2. Назва виконавця заходів з відстеження.  

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської 

ради. 

3. Цілі прийняття акта. 

 Основними цілями прийняття регуляторного акта було забезпечення 

місцевого регулювання господарських відносин, які виникають у процесі 

приєднання до комунальних водопровідних та каналізаційних мереж, 

запобігання самовільного підключенням до комунальних водопровідних та 

каналізаційних мереж, підвищення ефективності роботи мереж і безпеки їх 

експлуатації. 

4.  Строк виконання заходів з відстеження. 

З 01 липня 2020 року по 21 липня 2020 року. 

5.  Тип відстеження. Періодичне. 

6.  Методи одержання результатів відстеження. Збір статистичних даних. 

7. Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, а 

також способи одержання даних. 

Правила приєднання до комунальних водопровідних та каналізаційних 

мереж міста Чернігова регламентують порядок приєднання до комунальних 

водопровідних та каналізаційних мереж міста Чернігова, впливають на 

управління процесом обліку споживачів та виключають можливість 

самовільного підключення.  

8.  Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного 

акта. 



За результатами відстеження за періоди: 

Показники 

результативності 

 І півріччя 

2018 року 

І півріччя 

2019 року 

І півріччя 

2020 року 

Кількість виконаних заяв на 

підключення до комунального 

водопроводу міста Чернігова 

77 118 85 

Кількість виконаних заяв на 

підключення до комунальної 

каналізаційної мережі міста 

Чернігова 

23 62 21 

ВСЬОГО: 100 180 106 

Сума надходжень від 

підключення до комунального 

водопроводу міста Чернігова 

(тис.грн.) 

88,2 200,4 355,6 

Сума надходжень від 

підключення до комунальної 

каналізаційної мережі міста 

Чернігова (тис.грн.) 

10,0 35,9 12,8 

ВСЬОГО: 98,2 236,3 368,4  

9. Оцінка результатів реалізації регулятивного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей. 

На підставі отриманих показників періодичного відстеження 

результативності дії регуляторного акта можна зробити висновок про його 

ефективність та досягнення визначених цілей. 

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради «Про 

затвердження Правил приєднання до комунальних водопровідних та 

каналізаційних мереж міста Чернігова» забезпечує місцеве врегулювання 

господарських відносин, які виникають у процесі приєднання до 

комунальних водопровідних та каналізаційних мереж міста Чернігова, 

унеможливлює самовільне підключення до комунальних водопровідних та 

каналізаційних мереж та підвищує ефективність роботи мереж і безпеки їх 

експлуатації. 

Також дане рішення вплинуло на обсяг надходжень коштів від наданих 

послуг підключення до комунальних водопровідних та каналізаційних мереж 

міста Чернігова. 

  

Начальник управління  

житлово-комунального господарства міської ради                                Я. КУЦ 


