
ЗВІТ 

ПРО  ПЕРІОДИЧНЕ  ВІДСТЕЖЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  РЕГУЛЯТОРНОГО 

АКТА 
 

 

1. Вид та назва регуляторного акта: 

 

 Рішення  виконкому №118    від   21 травня 2015 року «Про затвердження Порядку та 

умов тимчасового припинення або обмеження подачі води і відключення каналізаційних 

мереж споживачів послуг, що надаються Шепетівським комунальним підприємством 

водопровідно-каналізаційного господарства» 

 

2. Виконавець заходів з відстеження: 

 

 Відділ підприємництва та аналізу управління економічного розвитку апарату міської 

ради та її виконавчого комітету. 

 

3. Цілі прийняття акта: 

 

- Врегулювання механізму та умов випадків тимчасового припинення обмеження 

подачі води споживачам послуг з водопостачання; 

- врегулювання механізму та умов  випадків   відключення каналізаційних мереж 

споживачів від централізованої  системи водовідведення; 

- врегулювання порядку та умов розрахунку споживачів при безобліковому 

водокористуванні та користуванні водою з водозабірних колонок. 
 

4. Строк виконання заходів з відстеження: 

 

 З  31 травня  2019 року по 12 червня 2019 року. 

 

5. Тип відстеження: 

 

 Періодичне відстеження 

 

6. Метод одержання результатів відстеження: 

 

 Статистичний 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також 

способи одержання даних: 

 

 Відстеження результативності цього  регуляторного акта здійснювалось шляхом 

аналізу статистичної  інформації отриманої від Шепетівського комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства щодо: 

 кількості абонентів, що отримують послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення 

 розміру надходжень від споживачів послуг з водопостачання та водовідведення. 

 розміру заборгованості споживачів за отримані послуги з водопостачання та 

водовідведення 

 



8. Кількісні та якісні значення показників результативності: 

 

8.1.Кількість абонентів, що отримують послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення 

 Відповідно з інформацією Шепетівського комунального підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства  послуги з централізованого водопостачання та водовідведення 

отримували: 

 станом на 01 травня 2015 року -13 211 абонентів; 

 станом на 01 січня 2016 року – 13 813 абонентів; 

 станом на 01 травня 2016 року – 13 874 абонента; 

 станом на 01 січня 2017 року – 14 105 абонентів; 

 станом на 01 січня 2018 року –14 197 абонентів; 

 станом на 01 січня 2019 року –14 245 абонентів; 

 станом на 01 травня 2019 року – 14 263 абоненти. 

 

8.2. Розмір надходжень від споживачів послуг з водопостачання та водовідведення. 

  За інформацією, отриманою від Шепетівського комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства  від споживачів послуг з водопостачання та 

водовідведення  надійшло: 

Період Розмір надходжень, тис.грн. 

Базове відстеження 

Травень-грудень 2014 року 6054,7 

Січень- квітень 2015 року 3561,2 

Повторне відстеження 

Травень-грудень 2015 року 11055,4 

Січень- квітень 2016 року 4186,8 

Періодичне відстеження 

Травень-грудень 2016 року 9187,4 

2017 рік 16434,2 

2018 рік 21295,3 

Січень- квітень 2019 року 7438,1 

 

8.3.Розмір заборгованості споживачів за отримані послуги з водопостачання та 

водовідведення 

 

Заборгованість споживачів послуг з водопостачання та водовідведення розподілилась 

наступним чином: 

Період Розмір заборгованості, тис.грн. 

Базове відстеження 

Станом на 01.05.2014 року 1719,6 

Станом на 01.01.2015 року 1727,1 

Станом на 01.05.2015 року  1900,7 

Повторне відстеження 

Станом на 01.01.2016 року 1810,5 

Станом на 01.05.2016 року  3057,5 



Періодичне відстеження 

Станом на 01.01.2017 року 157,3 

Станом на 01.01.2018 року 883,3 

Станом на 01.01.2019 року 1458,0 

Станом на 01.05.2019 року 2380,3 

 Збільшення заборгованості споживачів за послуги з водопостачання та 

водовідведення  станом на 01.05.2016 р.  пояснюється  невчасним  відшкодуванням  по 

наданим пільгам та субсидіям.  Перерахунок коштів за квітень 2016 р. здійснено у другій 

декаді  травня 2016 року у сумі 1 771,8 тис.грн. 

Зменшення заборгованості на 01.01.2017та 01.01.2018 пов’язано зі списанням,  

відповідно до судових рішень, безнадійних боргів.  

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених 

цілей. 

 

 При проведенні періодичного відстеження результативності рішення  виконкому 

№118    від   21 травня 2015 року «Про затвердження Порядку та умов тимчасового 

припинення або обмеження подачі води і відключення каналізаційних мереж споживачів 

послуг, що надаються Шепетівським комунальним підприємством водопровідно-

каналізаційного господарства» можна зробити  висновок що даний регуляторний акт досяг 

визначених цілей.   

На даний час він не потребує внесення змін чи доповнень.   

. 

  

 

Міський голова          М.Полодюк 

 


