Звіт
про базове відстеження результативності
постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 року № 477
«Про затвердження Порядку перерахування виконавцем комунальної
послуги оператору зовнішніх інженерних мереж сплачених споживачами
комунальних послуг та власниками (співвласниками) приміщень,
обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого
водопостачання, внесків за встановлення вузлів комерційного обліку»
1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого
відстежується, дата його прийняття та номер
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 року № 477
«Про затвердження Порядку перерахування виконавцем комунальної послуги
оператору зовнішніх інженерних мереж сплачених споживачами комунальних
послуг
та
власниками
(співвласниками)
приміщень,
обладнаних
індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, внесків
за встановлення вузлів комерційного обліку» (далі – регуляторний акт).
2. Назва виконавця заходів з відстеження
Міністерство регіонального розвитку, будівництва
комунального господарства України.
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3. Цілі прийняття акта
Основною ціллю прийняття регуляторного акта є визначення механізму
перерахування виконавцем комунальної послуги, який не є оператором
відповідних зовнішніх інженерних мереж, сплачених споживачами
комунальних послуг та власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних
індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, внесків
за встановлення вузлів комерційного обліку (далі - внески) оператору зовнішніх
інженерних мереж, а також внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до
формування тарифів на житлово-комунальні послуги», а саме до Порядку
формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та
постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води
та Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та
водовідведення з метою приведення їх у відповідність до Закону України «Про
комерційний облік теплової енергії та водопостачання».
4. Строк виконання заходів з відстеження
Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося
02.05.2019 по 07.06.2019.
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5. Тип відстеження
Базове.
6. Методи одержання результатів відстеження
Для проведення базового відстеження використовувався статистичний
метод одержання результатів.

2

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась
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;
кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких
поширюватиметься дія регуляторного акта; розмір внесків за встановлення
вузлів комерційного обліку, встановлений органами місцевого самоврядування, в
розрізі населених пунктів та операторів зовнішніх інженерних мереж; розмір
коштів і час, що витрачається суб’єктами господарювання та/або фізичними
особами, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта; рівень
поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних
положень регуляторного акта.
Відстеження результативності регуляторного акта проводилось шляхом
опрацювання галузевої статистичної звітності та інформації, наданої до
Мінрегіону структурними підрозділами з питань житлово-комунального
господарства обласних, Київської міської державних адміністрацій.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Показники результативності
2018/2019
Розмір надходжень до державного та
Внаслідок дії регуляторного акта
місцевих бюджетів
не
прогнозується
зменшення
надходжень до державного та
місцевих бюджетів
Кількість суб’єктів господарювання
Регуляторний акт поширюється на
та/або фізичних осіб, на яких всіх суб’єктів господарювання поширюватиметься дія регуляторного виконавців комунальних послуг, які
акта
не
є
операторами
зовнішніх
інженерних мереж, а також на
операторів зовнішніх інженерних
мереж.
Станом на 07.06.2019 виконавців
комунальних послуг налічується:
- у сфері постачання теплової
енергії та постачання гарячої води –
1500;
у
сфері
централізованого
водопостачання,
централізованого
водовідведення – 2660.
Розмір внесків за встановлення вузлів
Розмір, встановлених органами
комерційного обліку, встановлений місцевого самоврядування внесків за
органами місцевого самоврядування, в встановлення вузлів комерційного
розрізі населених пунктів та операторів обліку, визначається по кожному
зовнішніх інженерних мереж
будинку окремо.
Даний
показник
доцільно
визначати під час проведення
повторного
відстеження
результативності регуляторного акту,
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Розмір коштів і час, що витрачається
суб’єктами господарювання та/або
фізичними особами, пов’язаними з
виконанням вимог регуляторного акта
Рівень поінформованості суб’єктів
господарювання та фізичних осіб з
основних положень регуляторного акта

оскільки процес розрахунку та
встановлення внесків в Україні
знаходиться на початковому етапі.
Прийняття регуляторного акта не
передбачає збільшення додаткових
витрат суб’єктів господарювання, не
передбачених законодавством
Високий.
Регуляторний
акт
розміщений на офіційних веб-сайтах
Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, в інформаційноправовій системі «ЛІГА».
Крім того, інформація щодо
регуляторного акту розміщена на
офіційному сайті Мінрегіону за
посиланням:
Головна > Напрямки
діяльності > Житлово-комунальне
господарство > Економіка та тарифна
політика > Інформація
щодо
прийнятих
нормативно-правових
актів.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
За результатами проведеного аналізу та отримання значень показників
результативності регуляторного акта вдалося досягти задекларованих цілей.
За результатами базового відстеження визначено ефективність впливу
регуляторного акта на суспільні відносини за участю виконавців комунальних
послуг, які не є операторами відповідних зовнішніх інженерних мереж, а також
на операторів зовнішніх інженерних мереж.
Повторне відстеження результативності дії регуляторного акта буде
проведено у II кварталі 2020 року.
Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
_____ ______________ 2019 р.

В. НЕГОДА

