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У К Р А Ї Н А
ШПОЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
	
12.08.2021                                        №  522
           

Про затвердження проекту регуляторного 
акту « Про затвердження вартості на додаткові 
послуги, що надаються КП « Комунальник»
Шполянської міської ради ОТГ 

 
               Відповідно до пп.2 п «а»  статті 28 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», ст. 7, 31  Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 9 Закону України « Про засади державної регуляторної політики», розглянувши звернення директора 
КП «Комунальник» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади  від 04.08.2021р.  №01-23 /3633,
	
                          виконавчий комітет міської ради вирішив:

	Затвердити проект регуляторного акту « Про затвердження вартості на додаткові послуги, що надаються КП « Комунальник» Шполянської міської ради Об’єднаної територіальної громади для розгляду та оприлюднення з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань (проект додається)

Даний проект регуляторного акту затвердити в остаточній редакції на засіданні виконавчого комітету 2021 року в строк відповідно до чинного законодавства. 
	Контроль за виконанням  рішення покласти на першого заступника  міського голови з питань  житлово-комунального  господарства (Плетінь В.) відділ містобудування, архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення Шполянської міської ради ОТГ директора КП «Комунальник» Шполянської міської ради ОТГ (Курінний І.).


   Міський голова 			                                          С. КРАВЧЕНКО


Підготувала:
Лисенко   Л.

                                                                                                                                                                  
Аналіз
регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Шполянської міської ради «Про затвердження вартості на додаткові послуги, що надаються КП «Комунальник » Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.
Проблема, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин полягає в тому, що з метою підключення до міської мережі централізованого водопостачання, встановлення засобів обліку води, періодичній перевірці та їх заміні, виникає необхідність у розробці та видачі технічних умов на локальне водопостачання, водопостачання для фізичних осіб, проведенні розпломбування та опломбування засобів обліку води. Даний вид послуг має змогу надавати КП «Комунальник» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади. В зв’язку з цим виникає необхідність затвердження вартості послуг на розробку та видачу технічних умов на локальне водопостачання, розпломбування та опломбування водомірного лічильника, розробку та видачу технічних умов на водопостачання для фізичних осіб.      
2. Чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів? 
Для надання послуг з видачі технічних умов на локальне водопостачання, розпломбування та опломбування водомірних лічильників, розробку та видачу технічних умов на водопостачання для фізичних осіб, необхідне затвердження виконавчим комітетом Шполянської міської ради, вартості таких послуг, які надаватимуться КП «Комунальник» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади. Оскільки затвердження таких послуг належить до компетенції органу місцевого самоврядування, розв’язати визначену проблему за допомогою ринкових механізмів не є можливим.      
3. Чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів?
Визначена проблема не може бути вирішена ніяким іншим чином окрім прийняття рішення, яким буде надана можливість комунальному підприємству надавати послуги з видачі технічних умов на локальне водопостачання, розпломбування та опломбування водомірних лічильників, розробки та видачі технічних умов на водопостачання оскільки затвердження окремих тарифів на послугу з видачі технічних умов на локальне водопостачання, розпломбування та опломбування водомірних лічильників, розробки та видачі технічних умов на водопостачання для фізичних осіб не можливо застосувати до всіх споживачів. Тому що централізоване водопостачання наявне не у всіх жителів м. Шпола та не всі споживачі водопостачання мають засоби обліку води. 
4. Цілі державного регулювання.                                                                                                
Основна ціль, на досягнення якої спрямоване дане рішення – врегулювання питання видачі технічних умов на локальне водопостачання, розпломбування та опломбування водомірних лічильників, розробки та видачі технічних умов на водопостачання для фізичних осіб, забезпечення умов стабільного функціонування комунального підприємства «Комунальник» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади. 
5. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілі.
Перша альтернатива – відмова від прийняття регуляторного акту призведе до невирішеності питання видачі технічних умов на локальне водопостачання, розпломбування та опломбування водомірних лічильників, розробки та видачі технічних умов на водопостачання для фізичних осіб та збитків комунального підприємства.
Друга альтернатива – прийняття даного регуляторного акту, найбільш прийнятний варіант, оскільки це вирішить питання видачі технічних умов на локальне водопостачання, розпломбування та опломбування водомірних лічильників, розробки та видачі технічних умов на водопостачання для фізичних осіб, а комунальне підприємство зможе отримати додаткові надходження за надання послуг.
6. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.
Після проходження процедури, передбаченої Законом України „Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності”, проект регуляторного акта виноситься на розгляд виконавчого комітету Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської  області для прийняття відповідного рішення.
7. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
В разі затвердження вартості на додаткові послуги, будуть забезпечені умови стабільної роботи комунального підприємства та покращення надання послуг. Зовнішніми чинниками, які негативно впливатимуть на дію регуляторного акта є інфляційні процеси, підвищення мінімальної заробітної плати, зростання цін на енергоносії.
8. Очікувані результати прийняття регуляторного акта за методом аналізу вигод та витрат є:
Сфера впливу
Вигоди
Витрати
Інтереси громадян, фізичних та юридичних осіб
Отримання додаткових послуг безпосередньо надавачем послуг з водопостачання та водовідведення 
Збільшаться
Інтереси держави, та місцевої влади
Забезпечить стабільність роботи комунального підприємства 
Немає

9. Обґрунтування строку дії регуляторного акту.
Регуляторний акт буде чинний до змін у законодавстві України. Орієнтовний строк дії регуляторного акту - до перегляду його відповідно до чинного законодавства.
10. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта. 
Відстеження результативності покладається на комунальне підприємство «Комунальник» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади. Відстеження результативності акта проводитиметься  щоквартально, починаючи з дня набрання ним чинності.  
  


Довідка про вартість на  додаткові  послуги, які пропонуються КП 
« Комунальник» Шполянської міської ради ОТГ  з розпломбування, демонтажу, монтажу та опломбування лічильників води

№пп
Назва послуги
Вартість послуг з ПДВ, грн.
1.
     Розпломбування лічильника
137,55
2.
Демонтаж лічильника ( в квартирі)
126,33
3.
    Монтаж лічильника ( в квартирі)
126,33
4.
    Монтаж лічильника ( в колодязі)
345,50
5.
    Опломбування лічильника
159,39



Міський голова                                                                            С. КРАВЧЕНКО




