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Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 
від 27.02.2019 №211»

Назва регуляторного акта: «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 27.02.2019 №211».

Регуляторний орган: виконавчий комітет Тернопільської міської ради
Розробник документа: Управління житлово-комунального господарства, 
благоустрою та екології Тернопільської міської ради
Контактний телефон: 52-58-48.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання.
Врегулювання спірних питань щодо діяльності суб'єктів господарювання, які 

здійснюють вивезення рідких відходів від споживачів. 
2.   Цілі регулювання.

Зміни до Правил розроблено за результатами розгляду рішення 
адміністративної колегії Південно-західного міжобласного територіального 
відділення Антимонопольного комітету України від 05.01.2022 №72/01-р/к «Про 
порушення законодавства про захист економічної конкуренції» (справа №925-АД).

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених 
цілей.

Виходячи з рішення адміністративної колегії Південно-західного міжобласного 
територіального відділення Антимонопольного комітету України від 05.01.2022 
№72/01-р/к “Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції” 
альтернативних способів досягнення встановлених цілей не вбачається.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.
Мета внесення Змін до Місцевих правил приймання стічних вод до систем 

централізованого водовідведення міста Тернопіль (громади) досягається шляхом 
нормативного визначення: механізму контролю за скиданням стічних вод; розміру 
плати, що справляється із суб’єктів господарювання за понаднормативні скиди 
стічних вод до систем централізованого водовідведення та за порушення вимог щодо 
якості і режиму скидання стічних вод.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного 
акту.
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Пропонований регуляторний акт розроблено з урахуванням вимог рішення 
адміністративної колегії Південно-західного міжобласного територіального 
відділення Антимонопольного комітету України від 05.01.2022 №72/01-р/к «Про 
порушення законодавства про захист економічної конкуренції» (справа №925-АД)

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та 
витрат.

Результатом від прийняття регуляторного акту буде чітке врегулювання 
відносин у сфері водовідведення та забезпечення надійності функціонування систем 
водовідведення.

7. Показники результативності регуляторного акту.
З метою відстеження результативності цього регуляторного акту визначені 

наступні показники: кількість суб'єктів господарювання, які здійснюють вивезення 
стоків від споживачів, кількість виявлених випадків перевищення 
понаднормативних скидів забруднюючих речовин у системи централізованого 
водовідведення.

8. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності 
регуляторного акту.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на 
підставі статистичних даних, виходячи із зазначених показників результативності. 
Оскільки для визначення значень показників результативності регуляторного акта 
використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження 
результативності даного регуляторного акту буде проведено через рік з дня 
набрання ним чинності. Повторне відстеження результативності даного 
регуляторного акту буде проведено через два роки з дня набрання ним чинності. 
Періодичні відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюються 
раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного 
відстеження результативності цього акта.

Начальник управління
житлово-комунального господарства,
благоустрою та екології
Тернопільської міської ради                   Олег СОКОЛОВСЬКИЙ


