
Звіт 
про базове відстеження регуляторного акту 

проекту рішення Дубенської міської ради
«Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого

водовідведення м. Дубно»

Назва виконавця: управління житлово-комунального господарства Дубенської міської ради.
Ціль прийняття акта: 

 запобігання порушенням у роботі системи централізованого водовідведення;
 підвищення ефективності роботи системи централізованого водовідведення і безпеки

її експлуатації;
 забезпечення  охорони  навколишнього  природного  середовища  від  забруднення

скидами стічних вод;
 впровадження ефективного контролю щодо скиду стічних вод до системи централізо-

ваного водовідведення; 

Строк виконання заходів з відстеження: до набрання чинності.
Метод одержання результатів відстеження: зібрання та систематизація даних.  
Аналіз вигод та витрат:

Вигоди Витрати
Сфера управління місцевого самоврядування

- запобігання порушення технологічного режиму 
очищення стічних вод внаслідок наднормативного над-
ходження забруднюючих речовин;
- безпечну експлуатацію мереж міської системи ка-
налізації;
-  попередження  забруднення  водного  об’єкту
недостатньо очищеними стічними водами

Реалізація проекту регуляторного 
акта не потребує додаткових 
витрат з державного та/або 
місцевого бюджету

Сфера інтересів суб’єктів господарювання
- запобігання порушенням у роботі систем централі-
зованого водовідведення;
- підвищення ефективності роботи системи і 
безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навко-
лишнього природного середовища від забруднення 
скидами стічних вод підприємств та житлового сектору. 
- регулювання відносин між КП «Дубноводоканал» і 
споживачами, а також дотримання та виконання 
нормативів водовідведення по кількості і якості стічних 
вод, прийнятих від споживачів у систему. 

1.Витрати на встановлення 
локальної очисної споруди на 
каналізаційному випуску згідно 
вимог Правил приймання стічних 
вод до систем централізованого 
водовідведення, затверджених 
Наказом Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального господарства України
01.12.2017 № 316.
2.Витрати за скид стічних вод з 
понаднормативними забрудненнями
згідно «Порядку визначення 
розміру плати, що справляється за 
понаднормативні скиди стічних вод 
до системи централізованого 
водовідведення» та визначаються 
для кожного випадку окремо. 

Сфера інтересів громадян
-  прозорість та якість для населення умов діяльності     
КП «Дубноводоканал» та контрагентів підприємства;
-  покращення екологічного стану міста, який є 

Витрати відсутні

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0057-18/paran2#n2
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0057-18/paran2#n2
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0057-18/paran2#n2


візитною карткою кожного населеного пункту і 
показником рівня участі міської громади у вирішенні 
проблем сфери екології міста. 

Розробник:
начальник управління 
житлово-комунального господарства            І. Онисько

Міський голова В.Антонюк

З Правилами приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Дубно
можна ознайомитись  на офіційному сайті Дубенської міської ради: http://dubno-adm.gov.ua/


