Звіт
про проведення базового відстеження результативності
наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 05 червня 2018 року № 130
«Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни
цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності»

1.
Вид та назва регуляторного акта, результативність якого
відстежується, дата його прийняття та номер
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 05 червня 2018 року № 130 «Про
затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на
комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», зареєстрований у
Міністерстві юстиції 26 червня 2018 року за № 753/32205 (далі – регуляторний
акт).
2. Назва виконавця заходів з відстеження
Міністерство регіонального розвитку, будівництва
комунального господарства України.

та

житлово-

3. Цілі прийняття акта
Основною ціллю прийняття регуляторного акта є визначення механізму
інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги
(крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та
розподілу електричної енергії) з обґрунтуванням такої необхідності виконавцями
комунальних послуг, тарифи для яких встановлюються органами місцевого
самоврядування.
Для досягнення поставленої цілі регуляторним актом:
1)
затверджено Порядок інформування споживачів про намір зміни
цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності;
2)
визнано таким, що втратив чинність наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від
30 липня 2012 року № 390 «Про затвердження Порядку доведення до споживачів
інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів,
зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної
позиції територіальних громад», зареєстрований в Міністерстві юстиції України
16 серпня 2012 року за № 1380/21692.
4. Строк виконання заходів з відстеження
Відстеження результативності регуляторного
з 10.04.2019 по 17.05.2019.
5. Тип відстеження
Базове.

акта

проводилося

з
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6. Методи одержання результатів відстеження
Для проведення базового відстеження використовувався статистичний
метод одержання результатів.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася
результативність, а також способи одержання даних
Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності
регуляторного акта були визначені такі статистичні показники результативності:
- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних
цільових фондів, пов’язаних з дією регуляторного акта;
- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких
поширюватиметься дія регуляторного акта;
- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання
та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта;
- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб;
- період перегляду органами місцевого самоврядування тарифів на
комунальні послуги.
Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось на
підставі даних галузевої статистичної звітності.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Показники
2018/2019
результативності
Розмір надходжень
Регуляторний акт не регулює відносин щодо таких
до державного та надходжень та не має впливу на них.
місцевих бюджетів і
державних цільових
фондів, пов’язаних з
дією регуляторного
акта
Кількість суб’єктів
Кількість суб'єктів господарювання, на яких
господарювання, на поширюється дія регуляторного акта – суб’єкти
яких
поширюва- господарювання, що надають комунальні послуги,
тиметься дія регуля- діяльність яких регулюється на місцевому рівні та для
торного акта
яких тарифи встановлюються органами місцевого
самоврядування:
у сфері постачання теплової енергії та постачання
гарячої води – 1500;
у
сфері
централізованого
водопостачання,
централізованого водовідведення – 2660;
у сфері поводження з побутовими відходами – 1134.
Розмір коштів і час,

В межах робочого часу, не потребує додаткових
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що витрачатимуться
суб’єктами
господарювання
та/або
фізичними
особами,
пов’язаними з виконанням
вимог
регуляторного акта
Рівень
поінформованості суб’єктів
господарювання
та/або фізичних осіб

матеріальних чи інших витрат.

Період
перегляду
органами місцевого
самоврядування
тарифів
на
комунальні послуги

Враховуючи те, що регуляторний акт набрав чинності
одночасно із введенням в дію Закону України від
09.11.2017 №
2189-VIII «Про
житлово-комунальні
послуги», тобто з 01.05.2019, період перегляду органами
місцевого самоврядування тарифів на комунальні
послуги визначатиметься при здійсненні повторного
відстеження результативності регуляторного акта.

Високий. Регуляторний акт офіційно опублікований в
«Офіційному віснику України» від 17.07.2018 № 54, в
Інформаційно-правовій системі «ЛІГА» та на офіційних
веб-сайтах Верховної Ради України та Кабінету
Міністрів України.
Крім того, інформація щодо регуляторного акту
розміщена на офіційному сайті Мінрегіону за
посиланням:
Головна > Напрямки
діяльності > Житловокомунальне господарство > Економіка та тарифна
політика > Інформація щодо прийнятих нормативноправових актів

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
Оцінка результативності дії регуляторного акта підтвердила доцільність
його прийняття та позитивні наслідки його впровадження.
За результатами відстеження визначено ефективність впливу регуляторного
акта на суспільні відносини за участю суб’єктів господарювання у сфері надання
комунальних послуг.
Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено
у 2020 році.
Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
______________ 2019 р.

В. НЕГОДА
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