
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
впровадження тарифів на послуги з водопостачання, які надає

комунальне підприємство Коломацьке ВУЖКГ на адміністративній
території смт. Коломак, с. Новоіванівське та с. Різуненкове

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з
дотриманням вимог Закону України „Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності" від 11 вересня 2003 року №1160-IV
та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308.

Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту
рішення органу місцевого самоврядування „Про затвердження тарифів на
послуги з водопостачання", як регуляторного акту .

Відповідно до статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні" та статті 7 Закону України „Про житлово-комунальні послуги"
повноваження по встановленню тарифів на комунальні послуги надані
органам місцевого самоврядування.

Основною діяльністю КП Коломацьке ВУЖКГ є надання послуг з
водопостачання для населення та інших споживачів смт. Коломак.

На сьогоднішній день показники діяльності КП « Коломацьке ВУЖКГ»
складають:

Показник одиниця
виміру

Факт за
2020 рік

План на
2021 рік

Обсяг піднятої води тис.куб.м. 53,67 57,5
Обсяг реалізованої води тис.куб.м. 39,18 42,0
В.т.ч. населення тис.куб.м. 35,69 38,2
-бюджетні організації тис.куб.м. 1,94 2,0
-інші споживачі тис.куб.м. 1,55 1,8

Підприємство підготувало матеріали для затвердження  єдиного показника
тарифу  на послуги з водопостачання в розрізі по категоріях споживачів по всій
території Коломацької громади:

Види послуг Найменуванн
я споживачів

Запропоновані тарифи
(грн. за 1 м3)

Населення 36,00
Бюджетні установи 37,72

Водопостачання

Інші споживачі 39,43

2.Цілями прийняття цього рішення виконком селищної ради є:
- виконання Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,
- приведення тарифів на послуги з водопостачання до одного показника



на всій території Коломацької громади.
З.Альтернатив запропонованому акту немає,бо Законом України „

Про житлово-комунальні послуги" від 24 червня 2004 року №1875-1У чітко
визначено метод регулювання встановлення тарифів на послуги з
водопостачання, які надаються суб’єктами підприємницької діяльності
незалежно від форм власності для всіх споживачів, а запропонований КП
“Коломацьке ВУЖКГ” рівень цих тарифів визначено згідно з порядком
формування тарифів на послуги централізованого водопостачання,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 року
№959.

4.Механізмом розв’язання проблеми є затвердження тарифів на
послуги з водопостачання для всіх груп споживачів,які разом
відшкодовують витрати комунального підприємства, із запланованою
рентабельністю.

5. 0бгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі
прийняття регуляторного акту.

У разі прийняття регуляторного акту виконкомом селищної ради
будуть реалізовані повноваження, надані їй ст.28 Закону України „Про
місцеве самоврядування в України" та ст.7 Закону України „Про житлово-
комунальні послуги", а тарифи на послуги з водопостачання КП „ Коломацьке
ВУЖКГ" приведені у відповідність з витратами.
На досягнення цілей у разі прийняття рішення виконком селищної ради щодо
встановлення тарифів можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори, як:
- не платежі споживачів за спожиті послуги;
- підвищення цін і тарифів на складові собівартості надання послуг;

  - падіння обсягів виробництва послуг;
- не заплановане збільшення витрат за рахунок можливих збоїв в роботі
технічного обладнання в зв’язку з його зношеністю.

Позитивними факторами можуть бути : запровадження підприємством
енергозберігаючих технологій, що дасть змогу зменшити витрати,
збільшення обсягів надання послуг.

При запровадженні підприємством енергозберігаючих технологій, та
заходів щодо зниження собівартості можна уникнути впливу вищевказаних
негативних факторів.

б. Очікувані результати прийняття регуляторного акту.
Очікувані результати прийняття регуляторного акту визначено із

застосуванням методу аналізу користі та витрат.
Позитивні фактори:

- підвищення якості послуг водопостачання;
- збільшення доходів КП «Коломацьке ВУЖКГ», стабільність його

фінансового стану та забезпечення такого функціонування, що
дозволить цьому підприємству:

- своєчасно проводити ремонти та удосконалювати обладнання;
- знизити втрати в мережах;
- забезпечити економію енергоресурсів;
- здійснювати безперебійну сплату за енергоносії;



- уникнути виникнення заборгованості перед працівниками по
заробітній платі.

7. 0бгрунтування терміну дії. Термін дії   рішення один рік,
оскільки комунальне підприємство не планує збільшення капітальних
вкладень.
8.1 Показники результативності регуляторного акту. Прогнозні

значення показників результативності регуляторного акту, як показує
практика, введення регуляторних актів, якими запроваджується
встановлення тарифів, приводить до тимчасового зниження рівня платежів.
Але   в  подальшому  очікується  збільшення  доходів  до  державного  та
місцевого бюджетів.

Дія цього акту поширюється на населення, бюджетні організації, гос-
прозрахункові підприємства та суб’єкти підприємницької діяльності, які
знаходяться на території смт. Коломак, с. Новоіванівське та с. Різуненкове

9.Відстеження результативності регуляторного акту. Базове
відстеження результативності акту здійснюватиметься на етапі його
підготовки.

Повторне відстеження результативності даного регуляторного акту
буде здійснено через рік після набрання ним чинності.

Виконавчий комітет Коломацької селищної ради.


