
ПРОЕКТ 

 

 

 

 

Про встановлення тарифів на проведення  

періодичної повірки, демонтажу, транспортування  

та монтажу після повірки засобів обліку води для  

населення 

 

На підставі статей 28, 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 7 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги», у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про 

державне регулювання у сфері комунальних послуг», постанови Кабінету 

Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування 

тарифів на житлово-комунальні послуги» від 1.06.2011р. №869, на 

виконання вимог постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері комунальних послуг, «Про затвердження Порядку 

встановлення вимог щодо провадження суб’єктами природних монополій 

господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, 

та обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності суб’єктами 

природних монополій  та суб’єктами господарювання на суміжних ринках у 

сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та 

водовідведення» від 4.02.2013р. №15  та з метою приведення правовідносин 

з надання житлово-комунальних послуг у відповідність до чинного 

законодавства виконавчий комітет міської ради  

 

вирішив: 

1. Визначити виконавця послуг  з періодичної повірки, демонтажу, 

транспортування та монтажу після повірки квартирних засобів обліку 

води для населення КП «Івано-Франківськводоекотехпром». 

2. Встановити для КП «Івано-Франківськводоекотехпром» тарифи на 

проведення періодичної повірки, демонтажу, транспортування та 

монтажу після повірки засобів обліку води для населення згідно з 

додатком. 

3. Рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 

21.10.2008р. №504 «Про встановлення тарифів на послуги з 

періодичної повірки, монтажу та демонтажу засобів обліку води для 

населення» в частині визначення КП «Івано-

Франківськводоекотехпром» виконавцем послуг з періодичної 

повірки, демонтажу, транспортування та монтажу після повірки 

квартирних засобів обліку води для населення та встановлення для 



КП «Івано-Франківськводоекотехпром» тарифу на послуги з 

періодичної повірки, демонтажу, транспортування та монтажу після 

повірки квартирних засобів обліку води для населення вважати таким, 

що втратило чинність. 

4. Рішення набуває чинності з дня його опублікування. 

5. Дане рішення опублікувати в щотижневому виданні органу місцевого 

самоврядування «Західний кур’єр». 

6. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на заступника 

міського голови Р.Гайду. 

 

 

 

 

Міський голова      Віктор Анушкевичус 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проекту рішення виконавчого комітету міської ради 

«Про встановлення тарифів на проведення 

періодичної повірки, демонтажу, транспортування 

та монтажу після повірки засобів обліку води для 

населення» 

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 

регулювання. 

         Проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про встановлення 

тарифів на проведення періодичної повірки, демонтажу, транспортування та 

монтажу після повірки засобів обліку води для населення» розроблений 

відповідно статей 28, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 

Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», 

постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу 

до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» від 1.06.2011р. 

№869, на виконання вимог постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері комунальних послуг, «Про затвердження 

Порядку встановлення вимог щодо провадження суб’єктами природних 

монополій господарської діяльності, яка не належить до сфери природних 

монополій, та обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності 

суб’єктами природних монополій  та суб’єктами господарювання на 

суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого 

водопостачання та водовідведення» від 4.02.2013р. №15. 

        На даний час діє рішення виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради від 21.10.2008р. №504 «Про встановлення тарифів на послуги з 

періодичної повірки, монтажу та демонтажу засобів обліку води для 

населення», відповідно якого КП «Івано-Франківськводоекотехпром» 

визначено виконавцем послуг з періодичної повірки, демонтажу, 

транспортування та монтажу після повірки квартирних засобів обліку води 

для населення та встановлено для КП «Івано-Франківськводоекотехпром» 

тарифи на послуги з періодичної повірки, демонтажу, транспортування та 

монтажу після повірки квартирних засобів обліку води для населення. 
 

2. Визначення цілей регулювання. 

               Метою даного регулювання є: 

            -   забезпечення, у відповідності до ліцензійних вимог, надання 

послуг централізованого водопостачання, забезпечення належного обліку 

наданих  послуг, як для виробника послуг, так і споживачів; 

- встановлення вартості на послуги з періодичної повірки, 

демонтажу, транспортування та монтажу після повірки квартирних засобів 

обліку води для населення відповідно фактичних витрат. 

 

 



3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних 

способів досягнення встановлених цілей. 

            1. Залишити без змін рішення виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради від 21.10.2008р. №504 «Про встановлення 

тарифів на послуги з періодичної повірки, монтажу та демонтажу засобів 

обліку води для населення». 

             2. Прийняти рішення виконавчого комітету міської ради «Про 

встановлення тарифів на проведення періодичної повірки, демонтажу, 

транспортування та монтажу після повірки засобів обліку води для 

населення» та привести витрати на повірку у відповідність до фактичних 

витрат. 

 

4. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної 

проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного 

акту. 

             Регулювання побудоване у відповідності до принципів регуляторної 

політики: 

             - підготовка пропозицій щодо прийняття рішення виконавчого 

комітету на підставі всебічного аналізу існуючої ситуації та врахування 

зростання цін на виробничі матеріали, послуги, енергоносії, зростання 

мінімальної заробітної плати; 

             - надання у засоби масової інформації матеріалів щодо 

запропонованих змін; 

             - взаємодія з громадськістю, забезпечення прозорості 

запропонованих нових тарифів; 

            - врахування винесених з боку громадськості пропозицій та 

зауважень; 

            - прийняття рішення виконавчого комітету міської ради «Про 

встановлення тарифів на проведення періодичної повірки, демонтажу, 

транспортування та монтажу після повірки засобів обліку води для 

населення». 

 

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття 

запропонованого регуляторного акту та оцінка можливості 

впровадження та виконання вимог регуляторного акту. 

               

   Поставлені цілі можуть бути досягнуті, оскільки на виконання 

регуляторного акта, правочини з надання послуг будуть вчинятись з 

врахуванням істотної умови, а саме нової ціни на послуги. 

В цілому, максимальна ефективність впровадження даного 

регуляторного акту та досягнення ним поставлених цілей  досягається у разі 

його дотримання всіма суб’єктами на яких поширюється дія акту. 

 

 

 

 

 



6. Визначення очікуваних результатів прийняття 

запропонованого акту, зокрема розрахунок очікуваних витрат 

та вигод суб’єктів господарювання, громадян та місцевої влади 

внаслідок дії регуляторного акту. 
 

Базові групи 

інтересів 

Вигоди Витрати 

Підприємство, 

що надає послуги 

з проведення 

періодичної 

повірки, 

демонтажу, 

транспортування 

та монтажу після 

повірки засобів 

обліку води для 

населення. 

 

- приведе витрати на 

надання послуг з 

проведення періодичної 

повірки, демонтажу, 

транспортування та 

монтажу після повірки 

засобів обліку води для 

населення до фактичної 

собівартості. 

- надання послуг з проведення 

періодичної повірки, демонтажу, 

транспортування та монтажу 

після повірки засобів обліку води 

для населення зумовлює значні 

витрати, а саме: пальне, затрати 

на ремонт та обслуговування 

транспортних засобів, заробітна 

плата працівників, тощо. 

Споживачі - отримання якісних послуг 

з проведення періодичної 

повірки, демонтажу, 

транспортування та 

монтажу після повірки 

засобів обліку води, та 

відповідно,  отримання 

належного обліку послуг 

водопостачання.  

- оплата послуг з проведення 

періодичної повірки, демонтажу, 

транспортування та монтажу 

після повірки засобів обліку води. 

   

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного 

акту. 

              Пропонується встановити необмежений строк дії запропонованого 

регуляторного акта, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до 

регуляторного акту вноситимуться в разі потреби або за результатами звіту 

про відстеження його результативності та при виникненні змін у чинному 

законодавстві.  

 

8. Визначення показників результативності регуляторного 

акту. 

Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта 

передбачається за наступними критеріями: 

1. Кількість проведених повірок.  

2. Обсяг поступлених коштів за їх проведення. 

3. Фінансова й технічна стабілізація роботи підприємства. 

 



9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності акта у разі його прийняття. 

               Послідовно буде здійснюватись базове, повторне та періодичне 

відстеження  результативності даного регуляторного акту: 

            - базове відстеження результативності регуляторного акту буде 

здійснено до дня набрання його чинності, а також після дня набрання 

чинності регуляторного акту з метою оцінки стану суспільних відносин, на 

врегулювання яких спрямована дія акту;  

            - рекомендований строк  результативності даного регуляторного акту 

1 рік після набрання його чинності;  

            - періодичне відстеження результативності цього регуляторного акту 

здійснюються раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з 

повторного відстеження результативності цього акту. 

При відстеженні використовуватимуться дані КП «Івано-

Франківськводоекотехпром» 

 

 

Генеральний директор 

КП «Івано-Франківськводоекотехпром»                                 О.В. Чеповий 

 


