
 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ  

до проекту регуляторного акта: рішення виконкому «Про затвердження 

Правил приймання стічних вод  до системи централізованого 

водовідведення м. Ужгорода»  

Назва регуляторного акта: рішення виконкому «Про затвердження 

Правил приймання стічних вод  до системи централізованого водовідведення 

м. Ужгорода» 

Регуляторний орган: Ужгородська міська рада 

Розробники документа: Комунальне підприємство «Водоканал 

м.Ужгорода» та Департамент  міського господарства Ужгородської  міської 

ради.   

Відповідальні особи: директор КП «Водоканал м. Ужгорода» та 

директор Департаменту міського господарства  

Контактний телефон: 61 41 90 

 

І. Визначення проблеми 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконкому «Про 

затвердження Правил приймання стічних вод  до системи централізованого 

водовідведення м. Ужгорода» розроблено на виконання та з дотриманням 

вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері 

господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу 

регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 

11.03.2004 р. № 308 (зі змінами). 

 

Система водовідведення м.Ужгорода призначена для приймання, відводу 

та очистки стічних вод з подальшим їх випуском до р.Уж. Якість очистки 

стічних промислових вод повинна відповідати гранично допустимим 

концентраціям вмісту забруднюючих речовин, встановлених   на підставі 

положення загальнодержавних Правил приймання стічних вод, з урахуванням 

технічних можливостей каналізаційних мереж й очисних споруд 

підприємства, затвердженим гранично допустимі скидам речовин, що 

надходять із очищеними стічними водами в р. Уж. Місцеві правила регулюють 

відносини між  комунальним підприємством та споживачами – суб’єктами 

господарювання усіх форм власності  під час проведення останніми своєї 

діяльності, пов’язаної  із скидом промислових стічних вод до комунальної 

каналізації міста Ужгорода.  

Даним регуляторним актом пропонується вирішити такі питання: 



- запобігання порушенням у роботі системи централізованого 

водовідведення; 

- підвищення ефективності роботи системи централізованого 

водовідведення і безпеки її експлуатації; 

- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від 

забруднення скидами стічних вод; 

- впровадження ефективного контролю щодо скиду стічних вод до 

системи централізованої каналізації; 

- затвердження порядку виявлення та впровадження заходів впливу у разі 

порушення вимог щодо скиду стічних вод до системи централізованого 

водовідведення (відключення від системи централізованого водопостачання 

та водовідведення, стягнення з споживача  плати за порушення місцевих 

правид скидання стічних вод до комунальної системи водовідведення, 

стягнення з виробника грошових коштів за порушення природоохоронного 

законодавства тощо).  

З метою підвищення ефективності та надійності функціонування системи 

водовідведення міста Ужгорода, відповідно до вимог Законів України «Про 

питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про охорону 

навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення», «Про благоустрій населених 

пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил охорони 

поверхневих вод від забруднення зворотними водами»,   затвердженими 

постановою КМУ від 25.03.99 року № 465, «Правил приймання стічних вод до 

систем централізованого водовідведення», затверджених наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 01.12.2017 року № 316, зареєстрованих у Мінюсті 

України 15.01.2018 року за № 56/31508 Порядку визначення  розміру плати, 

що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи 

централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 01.12.2017 року № 316 зареєстрованих у Мінюсті України 

15.01.2018 року за № 57/31509,  виникла необхідність у затвердженні місцевих  

Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення 

м. Ужгорода».  

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив: 

 

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни + – 



Орган місцевого самоврядування + – 

Суб’єкти господарювання + – 

у тому числі суб’єкти малого 

підприємництва  

+ – 

 

ІІ. Цілі державного регулювання 

 

Основними цілями прийняття регуляторного акта є забезпечення: 

- безаварійної роботи, безпечної експлуатації і довговічності мереж 

системи централізованого водовідведення  (запобігання замулювання, 

зажирювання, закупорки і загазованості трубопроводів, а також агресивного 

впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування й здоров’я обслуговуючого 

персоналу); 

- якісної роботи очисних споруд КП « Водоканал м.Ужгорода», 

поліпшення очистки стічних вод (запобігання порушення технологічного 

режиму очищення стічних вод, внаслідок наднормативного (токсичного) 

надходження забруднюючих речовин). 

Цілями державного регулювання для даного проекту регуляторного акта 

є: 

- встановлення допустимої концентрації для кожної забруднюючої 

речовини, що може скидатися споживачами в систему централізованого 

водовідведення, відповідальність та міри впливу за їх порушення, а також 

відображення місцевих особливостей приймання стічних вод до системи 

централізованого водовідведення; 

- мотивування підприємств, організацій,  установ та фізичних осіб-

підприємців дотримання встановлених норм ДК забруднюючих речовин 

стічних вод при скиді до системи централізованого водовідведення; 

- екологічна безпека навколишнього природного середовища від 

забруднення скидами стічних вод. 

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей  
 

Альтернативні заходи вирішення проблеми відсутні, оскільки згідно з 

Законом України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», 

затвердження місцевих Правил приймання стічних вод споживачів у 

комунальні та відомчі системи каналізації населеного пункту, відноситься 

виключно до компетенції органів місцевого самоврядування, а відмова від 

запропонованого регулювання, призведе до порушень у роботі системи 

централізованого водовідведення, зниження ефективності її роботи, небезпеки 

при її експлуатації, забрудненню навколишнього природного середовища. 



 

У зв’язку з відсутністю показників кількості суб’єктів господарювання, 

що підпадають під дію регулювання, немає можливості визначити питому вагу 

суб’єктів господарювання у загальній кількості. 

    

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу 

досягнення цілей 

Єдиним  оптимальним способом досягнення цілей буде затвердження 

місцевих Правил приймання стічних вод споживачів у комунальні та відомчі 

системи каналізації населеного пункту.  

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної 

проблеми 

 

 Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення виконавчого 

комітету Ужгородської  міської ради «Про затвердження Правил приймання 

стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Ужгорода ». 

Заходами, спрямованами на розв’язання проблеми є: встановлення 

допустимої концентрації забруднюючих речовин та встановлення плати за 

понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого 

водовідведення. 

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від 

ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи 

органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, 

які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги 
 

Впровадження та виконання вимог даного регуляторного акта не 

потребує додаткових витрат з бюджетів різних рівнів, а також не потребує 

додаткових витрат на здійснення контролю за виконанням даного 

регуляторного акта. 

Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів. 

 Прийняття акту не призведе до неочікуваних результатів і не 

потребуватиме додаткових витрат з міського бюджету. 

 

 

 



Аналіз вигод та витрат 

Групи (підгрупи) Вигоди Витрати 

Інтереси  органів 

місцевого 

самоврядування 

Приведення нормативного документу 

у відповідність до вимог чинного 

законодавства 

Витрати місцевого 

бюджету відсутні 

Отримання 20% до 

місцевого бюджету 

Інтереси  КП  

«Водоканал 

м.Ужгорода» ,який 

надає послуги з 

водовідведення 

Дотримання вимог діючого 

законодавства у сфері охорони 

навколишнього природного 

середовища; 

Підвищення ефективності роботи 

мереж водовідведення і міських 

очисних та безпеки їх експлуатації; 

 Створення умов для впровадження 

нових сучасних технологій та 

обладнання; 

Визначення чітких прав і обов’язків 

виконавця  та споживача 

комунальних послуг з 

водовідведення; 

Забезпечення вимог, порядку та 

контролю за скиданням стічних вод 

підприємствами і організаціями у 

комунальну систему каналізації м. 

Ужгорода та 

відповідальність  підприємств, 

організацій,  установ та фізичних 

осіб-підприємців  за порушення 

Правил приймання стічних вод. 

Витрати на 

проведення 

постійного 

лабораторного 

контролю якості 

стічних вод, що 

скидаються у 

систему 

комунальної 

каналізації 

м.Ужгорода , 

отримання коштів 

для проведення 

аварійно-

відновлюваних 

робіт  

Інтереси суб’єктів 

господарювання 

Забезпечення якісними послугами з 

водовідведення. 

Покращення санітарно - 

епідеміологічної та екологічної 

ситуації в місті  

Витрати на 

утримання в 

належному 

технічному стані 

систем 

водовідведення, 

оплата за скид 

понаднормативних 

забруднень (у разі 

їх допущення) 



VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

 

Регуляторний акт набере чинності з моменту прийняття рішення 

виконкомом міської ради. Строк дії регуляторного акта не обмежений. У разі 

зміни законодавства, або з інших причин, до регуляторного акта можуть 

вноситись зміни та доповнення. 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного 

акта 

В результаті впровадження регуляторного акта будуть досліджуватись 

та вивчатись наступні показники: 

- кількість укладених Договорів на приймання стічних вод до системи 

централізованого водовідведення м. Ужгорода »  між Споживачами та КП 

«Водоканал м.Ужгорода»; 

- сума надходжень грошових коштів за перевищення рівня вмісту 

забруднюючих речовин в стічних водах підприємств, що скидаються до 

системи централізованого водовідведення. 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта 

Відстеження результативності регуляторного акта буде проведено у 

строки визначені статтею 10 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

 

Заступник міського голови                             В. ГОМОНАЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 


