
Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - 

рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 04 квітня 2019 

року № 135 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи 

централізованого водовідведення міста Чернігова» 
 

1. Вид та назва регуляторного акта. Рішення виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради від 04 квітня 2019 року № 135 «Про затвердження 

Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення 

міста Чернігова». 

2. Назва виконавця заходів з відстеження.  Управління житлово -

комунального господарства Чернігівської міської ради.  
 

3. Цілі прийняття акта.  

- запобігання порушенням у роботі мереж і споруд каналізації; 

- підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації; 

- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від 

забруднення скидами стічних вод споживачів. 

4. Строк виконання заходів: з 01.06.2019 р. по 31.12.2019 р.  

5. Тип відстеження.  

Повторне відстеження.  
 

6. Методи одержання результатів відстеження: Статистичний.  

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

також способи одержання даних.  

Ефективність регуляторного впливу рішення виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради від 04 квітня 2019 року № 135  «Про затвердження 

Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення 

міста Чернігова» визначатиметься за такими показниками: 

- кількість підприємств, установ, організацій які користуються послугами 

міської каналізації; 

- кількість підприємств, які планується перевірити на дотримання 

допустимих концентрацій (ДК) забруднених речовин у стічних водах, що 

відводяться до міської каналізації; 

- кількість відібраних проб по підприємствам; 

- кількість виявлених залпових скидів; 

- сума нарахованої плати за скид понаднормативних забруднень; 

- сума отриманої плати за скид понаднормативних забруднень; 

- кількість випадків перешкоджання відбору проб. 

Для одержання результатів повторного відстеження використовувались 

статистичні дані 2018-2019 років.  

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.  

 

 



Показники результативності Одиниці з 01.06.2018 

по 

31.12.2018 

з 01.06.2019 

по  

31.12.2019 

Кількість підприємств, установ, 

організацій які користуються послугами 

міської каналізації 

одиниць 2 038 2 295 

Кількість підприємств, які планується 

перевірити на дотримання допустимих 

концентрацій (ДК) забруднених речовин 

у стічних водах, що відводяться до 

міської каналізації 

одиниць 71 74 

Кількість відібраних проб по 

підприємствам, всього:  

у тому числі: 

- відповідають ДК; 

- не відповідають ДК 

одиниць 

400 

 

175 

225 

375 

 

137 

238 

Кількість виявлених залпових скидів одиниць - - 

Сума нарахованої плати за скид        

понаднормативних забруднень 
тис. грн 5 731,07 8 974,57 

Сума отриманої плати за скид 

понаднормативних забруднень 
тис. грн 5 872,71 8 954,19 

Кількість випадків перешкоджання 

відбору проб 
одиниць 4 - 

 

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 04 квітня 2019 

року № 135 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи 

централізованого водовідведення міста Чернігова» розміщено на офіційному 

веб-порталі Чернігівської міської ради за електронною адресою: www.chernigiv-

rada.gov.ua (у підрозділі «Рішення виконкому» розділу «Публічна інформація») 

та було опубліковано в газеті «Чернігівські новини: Сім днів» від 11.04.2019 

року № 15 (909).  

Враховуючи наведене вище, рівень поінформованості суб'єктів 

господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта 

досить високий.  

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей.  

Впровадження цього рішення сприяло:  

- підвищенню ефективності роботи мереж і споруд каналізації, безпеки їх 

експлуатації; 

- підвищенню ефективності роботи каналізаційних очисних споруд, 

запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод, внаслідок 

наднормативного надходження забруднюючих речовин; 



- забезпеченню охорони навколишнього природного середовища, 

попередження забруднення водного об'єкту недостатньо очищеними стічними 

водами. 

 

Начальник житлово-комунального господарства 

Чернігівської міської ради                                                                               Я. КУЦ 

 


