
 
УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ 
вул. Байди Вишневецького, 36, м. Черкаси, 18000, тел.: (0472) 36-11-35, факс: (0472) 33-29-87 

 
 

_____________№  _____________ 

              

 

Звіт 

про повторне відстеження результативності регуляторного акту 

рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 24.04.2019 

№480 «Про затвердження Правил приймання стічних вод у міську 

каналізаційну мережу м. Черкаси». 

 

 

1. Назва регуляторного акту, відстеження результативності якого 

здійснюється: 

 Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 24.04.2019 

№480 «Про затвердження Правил приймання стічних вод у міську 

каналізаційну мережу м. Черкаси».  

2. Виконавець заходів з повторного відстеження:  

 Департамент житлово-комунального комплексу 

3. Ціль прийняття рішення: 

даним нормативно-правовим актом передбачається запобігання 

порушенням у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності 

роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони 

навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних 

вод споживачів. 

4. Строк виконання заходів із повторного відстеження 

результативності регуляторного акту 

З 24.04.2019 по 24.04.2020 

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне) 

Повторне. 

6. Методи одержання результатів відстеження 

Аналіз статистичної інформації, опитування суб’єктів господарювання. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність, а також способи одержання даних 

Результати відстеження регуляторного акту одержані шляхом збору і 

аналізу звернень, пропозицій та зауважень зацікавлених фізичних та 

юридичних осіб. 



8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту:  
 

Назва показника 
24.04.2019 р.-

24.04.2020р. 

Кількість укладених договорів на приймання стічних 

вод до системи централізованого водовідведення 

м.Черкаси між споживачами та  КП “Черкасиводоканал”  

 
 

112010 

Кількість обстежень та здійснення лабораторного 

контролю щодо дотримання величин ДК забруднюючих 

речовин у стічних водах Споживачів при водовідведенні 

у міську каналізаційну мережу м. Черкаси , відповідно 

до розділу 5 Правил приймання стічних вод до систем 

централізованого водовідведення м.Черкаси 

 

598 

Кількість виявлених порушень в частині 

наднормативного та понадлімітного скиду 

забруднюючих речовин у систему централізованого 

водовідведення м.Черкаси за якими пред'являються 

споживачам претензії та позови. 

 

108 

Сума надходжень грошових коштів за перевищення 

забруднюючих речовин в стічних водах підприємств, що 

скидаються до системи централізованого 

водовідведення. 

 

559862,04 

 

 9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акту та 

ступеня досягнення визначених цілей: 

 Прийняття регуляторного акту спрямовано на запобігання порушень 

технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок наднормативного 

надходження забруднюючих речовин, безпечну експлуатацію мереж міської 

системи каналізації, попередження забруднення водного об’єкту 

недостатньо очищеними стічними водами.  

 
 

 

Директор департаменту  

житлово-комунального комплексу                                                   О.О. Яценко 
 

 

 

 

 

 

 

Коваль 

33-29-87 

 


