АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради
«Про затвердження науково-обгрунтованих нормативів питного
водопостачання населення, норм та обсягів споживання води з
комунального водопроводу і скидання стоків у комунальну каналізацію
підприємствами, установами і організаціями»
I.

Визначення проблеми

Науково-обгрунтовані нормативи питного водопостачання населення, норми та обсяги
споживання води з комунального водопроводу і скидання стоків у комунальну каналізацію
підприємствами, установами і організаціями та місячні обсяги споживання води і скидання
стоків підприємствами, установами та організаціями розроблені відповідно до Закону
України “Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення”, Державних
будівельних норм В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація», постанов Кабінету
Міністрів України вiд 25.08.2004 №1107 “Про затвердження Порядку розроблення та
затвердження нормативiв питного водопостачання”, від 21.07.2005 № 630 “Про затвердження
Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і
водовідведення та Типового договору про надання послуг з централізованого опалення,
постачання холодної та гарячої води і водовідведення”, від 05.07.2019 № 690 “Про
затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення”, Правил користування системами
централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах
України затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства
України 27.06.2008 №190 (у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій
України від 19.04.2021 №97), на підставі науково-дослідної роботи “Розробка нормативів
питного водопостачання та норм питомого водоспоживання населенням м. Дрогобича”.
Науково-обгрунтовані нормативи питного водопостачання населення, норми та обсяги
споживання води з комунального водопроводу і скидання стоків у комунальну каналізацію
підприємствами, установами і організаціями та місячні обсяги споживання води і скидання
стоків підприємствами, установами та організаціями розроблені на основі розрахунків,
проведених НДІ системних досліджень м. Київ, виконаних відповідно до Постанову КМУ від
25.08.04р. № 1107 «Про затвердження порядку розроблення та затвердження нормативів
питного водопостачання» та Наказу Держжитлокомунгоспу України від 27.09.05р. № 148
«Про затвердження методики визначення нормативів питного водопостачання населення».
Цей регуляторний акт розроблений з метою підвищення якості комунальних послуг, що
надаються населенню відповідно до Закону України «Про питну воду, питне водопостачання
та водовідведення», ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від
22.06.2017р. № 2119.
Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи)
Так
Ні
Громадяни
Х
Держава
Х
Суб’єкти господарювання,
Х
у тому числі суб’єкти малого
Х
підприємництва

II. Цілі державного регулювання
Цілями регуляторного акту є встановлення:

-

-

науково-обгрунтованих нормативів питного водопостачання та норми питомого
водопостачання населення з комунального водопроводу КП «Дрогобичводоканал»;
норм споживання води для підприємств, установ і організацій з комунального
водопроводу КП «Дрогобичводоканал»;
норм відпускання води для ведення особистого господарства населення, а також для
колективного садівництва і городництва з комунального водопроводу КП
«Дрогобичводоканал»;
місячних обсягів споживання води і скидання стоків для підприємств, установ і
організацій з комунального водопроводу КП «Дрогобичводоканал».

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
Однією з альтернатив може бути використання розрахункових витрат води відповідно
до ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація», ЗУ «Про комерційний облік
теплової енергії та водопостачання» від 22.06.2017р. № 2119. Проте норми водоспоживання
відповідно до даного документу не збалансовані з умовами водопостачання міста та рівнем
фактичного водопостачання населенням.
Відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення ситуації без змін
призведе до неякісного обліку водоспоживання населенням у квартирах і будинках
садибного типу без засобів обліку питної води.
Прийняття запропонованого регулювання, тобто зміна ситуації призведе до якісного
обліку водоспоживання населенням у квартирах і будинках садибного типу без засобів обліку питної
води.

ІV. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми
Основним завданням запропонованого проекту є дотримання якісного обліку
водоспоживання населенням у квартирах і будинках садибного типу без засобів обліку питної води .

V. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів,
якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого
самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або
виконувати ці вимоги
Даний регуляторний акт передбачає, що питоме водоспоживання населенням у
житловому фонді залежить від багатьох чинників, з яких найбільше значення мають:
- ступінь благоустрою житла (наявність каналізації, ванн, газу, централізованого
гарячого водопостачання, нестандартного сантехнічного обладнання та його кількість тощо);
- кліматичні умови (головним чином вологість та температура зовнішнього повітря);
- надійність (безперебійність) водопостачання;
- рівень санітарної гігієни
та загальної культури населення, звички більшості
населення, наявність та характер місцевих водойм для рекреації;
- заселеність квартир (кількість мешканців у квартирі);
- наявність у мешканців свійських тварин та автотранспортних засобів;
- величина вільного напору перед водорозбірною арматурою (так, збільшення напору
на 10 м вод.ст. призводить до підвищення водоспоживання на 10-15%);
- типи та технічний стан санітарно-технічної водорозбірної арматури, особливо
арматури змивних бачків унітазів та пов’язаний з цим рівень витоків;
- типи та ємність змивних бачків унітазів, типи душів та водорозбірної арматури;
- температура гарячої води та охолодження гарячої води в трубопроводах від
водопідігрівача до споживача;
- культура водокористування та звичка до ощадливого витрачання води;
- характер діяльності населення;

- наявність та ступінь розвитку сфери послуг;
- наявність по квартирного обліку холодної та гарячої води;
- величина тарифу на воду та її підігрів (при підвищенні тарифів за умови
впровадження обліку води мешканці стають більш ощадливі);
- наявність квартирних регуляторів та обмежувачів витрати води, спеціальної
заощадливої водорозбірної арматури (змішувачів із термостатами, що забезпечують задану
температуру відразу ж після пуску води, порційної арматури, яка видає після натиснення
кнопки визначений об’єм води, арматури із зменшення прохідними перерізами тощо).

VI. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Пропонується встановити строк дії запропонованого регуляторного акта терміном 3
роки, відповідно до наказу Держжитлокомунгоспу України від 27.09.2015р. № 148 «Про
затвердження Методики визначення нормативів питного водопостачання населення». Зміни
до регуляторного акта вноситимуться в разі потреби або за результатами звіту про
відстеження його результативності та у разі внесення змін до чинного законодавства.

VII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Ефективність регуляторного впливу рішення виконавчого комітету Дрогобицької
міської ради про затвердження науково-обгрунтовані нормативів питного водопостачання
населення, норми та обсяги споживання води з комунального водопроводу і скидання стоків
у комунальну каналізацію підприємствами, установами і організаціями та місячні обсяги
споживання води і скидання стоків підприємствами, установами та організаціями
визначається:
- забезпеченням необхідних обсягів постачання населенню холодної води у
відповідності із затвердженими нормативами питного водопостачання населення;
- проведенням розрахунків за надані населенню послуги з постачання холодної води і
водовідведення у житловому фонді, не обладнаному засобами будинкового або по
квартирного обліку холодної води, за встановленими нормами питного водоспоживання
населенням;
- за наявності справних та своєчасно повірених засобів обліку холодної води
розрахунки за надані послуги проводити виключно за показаннями цих засобів обліку;
- у разі несправності засобів обліку холодної води, що не підлягають усуненню плати
за послуги з моменту її виявлення вносити згідно встановлених норм питомого
водоспоживання;
- при умові, коли вода у житловий сектор не подається більш, як добу, застосовувати
норму споживання для населення, прирівняну до норм споживання води з вуличних
водозабірних колонок в об’ємі 50 літрів на добу на 1-го мешканця;
- посилити роботу з встановлення приладів обліку води в житловому фонді.

VІІI. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності дії регуляторного акта
Аналіз зауважень та пропозицій від населення та юридичних осіб міста, які будуть
враховані в подальшому.
Проведення річного базового відстеження результативності регуляторного акта.

Начальник КП «Дрогобичводоканал»

Роман ШАГАЛА

