
Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта - 

проєкту рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради «Про 

затвердження Правил приєднання до комунальних водопровідних та 

каналізаційних мереж міста Чернігова в новій редакції» 

 

1. Вид та назва регуляторного акта. 

Проєкт рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради «Про 

затвердження Правил приєднання до комунальних водопровідних та 

каналізаційних мереж міста Чернігова в новій редакції». 

2. Назва виконавця заходів з відстеження. 

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської 

ради. 

3. Цілі прийняття акта: 

- забезпечити місцеве регулювання господарських відносин, які 

виникають у процесі приєднання до систем централізованого водопостачання 

та/або централізованого водовідведення міста Чернігова; 

- запобігти самовільним підключенням до водопровідних та/або 

каналізаційних мереж; 

- підвищити ефективність роботи мереж централізованого 

водопостачання та/або централізованого водовідведення міста Чернігова і 

безпеки їх експлуатації. 

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 06.12.2021 по 17.12.2021. 

5. Тип відстеження: базове відстеження. 

6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний. 

7. Дані та припущення на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних. 

Інформація комунального підприємства «Чернігівводоканал» 

Чернігівської міської ради та чернігівського міського контакт-центру. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 

актів. У результаті впровадження регуляторного акта будуть 

досліджуватись та вивчатися: 

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 

цільових фондів, пов’язаних з дією акта – не прогнозується; 

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 

поширюватиметься дія акта – виробник, виконавець, споживач послуг з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення; 

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання 

та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – середній; 

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з 

основних положень акта – вище середнього. 

Повідомлення про оприлюднення проєкту даного рішення та аналіз його 

регуляторного впливу попередньо були опубліковані на офіційному 

вебпорталі Чернігівської міської ради за посиланням: www.chernigiv-

rada.gov.ua у розділі «Публічна інформація», підрозділ «Регуляторна 

політика», рубрика «Оприлюднення проєктів регуляторних актів» 18 

http://www.chernigiv-rada.gov.ua/
http://www.chernigiv-rada.gov.ua/


листопада 2021 року з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних 

та юридичних осіб, їх об’єднань. 

У термін, передбачений для обговорення проєкту рішення, до 

розробника проєкту рішення надійшли пропозиції від комунального 

підприємства «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради, що полягають 

у необхідності доповнення Правил приєднання до комунальних 

водопровідних та каналізаційних мереж міста Чернігова п.5.8. наступного 

змісту: «Самочинно збудовані вигрібні ями (вигреби), на день приєднання до 

мереж централізованого водовідведення об’єктів, каналізування яких 

проводилось до цих вигрібних ям (вигребів), підлягають ліквідації 

(демонтажу) власниками (балансоутримувачами, користувачами) будинку 

(квартир), будівель та споруд.». 

Зазначені пропозиції комунального підприємства «Чернігівводоканал» 

Чернігівської міської ради відповідають вимогам наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 17.03.2011 №145 «Про затвердження 

Державних санітарних норм та правил утримання територій населених 

місць», а тому були враховані. 

 

 

Начальник управління житлово- 

комунального господарства  

Чернігівської міської ради                                                               Ярослав КУЦ 

                                                                       

 
 


