
Звіт 
про повторне відстеження результативності регуляторного акта 

 
1. Вид та назва регуляторного акта 

 
Рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 

07.08.2013р. №261 "Про встановлення тарифів на повірку водолічильників". 
 

2. Назва виконавця заходів із відстеження результативності 
 

Управління економіки та підприємництва Ужгородської міської ради 
 
3. Цілі прийняття акта 
 

Метою розробки та впровадження регуляторного акту є: 
- встановлення економічно обґрунтованих тарифів на повірку засобів 

обліку води відповідно до чинного законодавства на засадах принципу 
збалансованості інтересів всіх учасників відносин у даній сфері; 

- забезпечення населення послугами по проведенню державної повірки 
засобів обліку споживання води за економічно обґрунтованими тарифами; 

- забезпечення контролю за точною і правильною роботою приладів 
обліку спожитої питної води та  водовідведення. 

 
4. Строк виконання заходів з відстеження результативності 

 
з 17.08.2015 по 28.08.2015 
 

5. Тип відстеження 
 

Повторне відстеження 
 

6. Методи одержання результатів відстеження результативності 
 
- узагальнення та аналіз показників результативності регуляторного акта; 
- використання чинної нормативно-правової бази у сфері встановлення 

тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. 
 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних 
 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі 
інформації щодо показників визначення результативності регуляторного акту, 
наданої КП "Водоканал м. Ужгорода" та діючих законодавчих актів з питань 
тарифоутворення на послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення. 

 
8. Кількісні значення показників результативності регуляторного акту  



 
Після набрання чинності рішення виконавчого комітету Ужгородської 

міської ради від 07.08.2013р. №261 "Про встановлення тарифів на повірку 
водолічильників", його результативність визначається такими показниками: 

 

2013 2014 
січень-травень 

2015 № Показники од. 
виміру 

прогноз факт прогноз факт прогноз факт 

1 
Кількість 
наданих 
послуг 

шт. 1420 3895 2450 3578 1100 1095 

2 

Отримання 
коштів від 
наданих 
послуг 

грн. 72119,8 202560 123170 186071 54000 56985 

3 
Надходження 
до бюджету 

грн. 12019,97 33760 20528 31010 9000 9498 

 
 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей. 
 
Проаналізувавши прогнозні і фактичні показники результативності даного 

регуляторного акту, можна зробити висновок що регуляторним актом було 
досягнуто дотримання законодавчих норм щодо повірки засобів обліку води та 
забезпечено населення послугами по проведенню державної повірки засобів 
обліку споживання води за економічно обґрунтованими тарифами. 

Однак, оскільки повірка водолічильників не є основною діяльністю для 
підприємства, то очікувані результати такі як, покращення фінансово-
господарської діяльності та беззбитковості підприємства, не були досягнуті. 

Разом з тим, за період дії даного регуляторного акту відбулися певні законодавчі 
зміни щодо надання послуг з повірки водолічильників. Так відповідно до Правил надання 
послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і 
водовідведення періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, 
транспортування та монтаж) квартирних засобів обліку проводяться за рахунок 
виконавця. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 року КП 
"Водоканал м.Ужгорода" стало виконавцем послуг з централізовано постачання холодної 
води та водовідведення. У зв'язку з цим, КП "Водоканал м. Ужгорода" має подати 
регулятору розрахунок тарифу на послуги з централізовано постачання холодної води та 
водовідведення з врахуванням покриття витрат  на демонтаж, транспортування, повірку і 
монтаж існуючих приладів обліку та встановити  нові тарифи.  

Після набрання чинності нових тарифів дане рішення буде скасовано. 
 
 
Заступник начальника управління  
економіки та підприємництва,  
начальник відділу з питань тарифів                                         Л.Катинська 


