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1. Визначення проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного 

регулювання 

 

Шляхом запровадженого регуляторного акта - рішення Ірпінської міської ради 

«Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної 

мережі та інфраструктури об’єкта будівництва в м. Ірпінь» планується впорядкувати 

питання надання органами місцевого самоврядування згоди на проектування та доступу 

до інфраструктури будинкової розподільної мережі та інфраструктури об’єкта 

будівництва в м. Ірпінь відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» вiд 21.05.1997 №280/97-ВР, «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, 

електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» від 07.02.2017 №1834-

VІІІ, «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» вiд 

24.02.1994 №4004-XII, «Про телекомунікації» від 24.06.2004  №1876-IV, «Про 

регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011  №3038-VI, постанови Кабінету 

Міністрів України від 11.04.2012 №295 «Про затвердження Правил надання та отримання 

телекомунікаційних послуг»  

Вирішення цього питання необхідне для подальшого розвитку, збільшення видів 

таких послуг та покращення якості їх надання для споживачів в місті. В той же час всі 

роботи з даного питання повинні проводитись за укладеними договорами, на умовах 

забезпечення чинного законодавства з питань будівництва, екології, санітарних та 

протипожежних нормативів, недопущення пошкодження будівель, споруд та іншого 

комунального майна. 

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив: 

 

Групи (підгрупи) Так Ні 
Громадяни Так - 

Держава Так - 

Суб’єкти господарювання, в т.ч. 

суб’єкти малого підприємництва 
Так 

- 



2. Визначені цілі державного регулювання 

 

Прийняття регуляторного акту дозволить вирішити питання встановлення 

загального порядку щодо здійснення доступу до інфраструктури будинкової розподільної 

мережі та інфраструктури об’єкта будівництва в м. Ірпінь, який буде обов’язковим для 

суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності та надасть можливість: 

- створити економічні умови для подальшого розвитку цієї галузі господарської 

діяльності; 

- забезпечити рівні можливості суб’єктам господарювання, які здійснюють 

будівництво та експлуатацію телекомунікаційних мереж, для організації надання 

телекомунікаційних послуг споживачам; 

- упорядкувати взаємовідносини між замовниками та власниками інфраструктури 

об’єкта доступу під час здійснення доступу до елементів інфраструктури об’єкта доступу. 

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

 

1. Визначення альтернативних способів 

Вид альтернативи Опис альтернативи 
Альтернатива 1: Не прийняття 

регуляторного акту, тобто залишити 

існуючу ситуацію без змін 

Альтернатива 1 є неприйнятною, так як буде втрачено 

можливість встановлення загального порядку щодо 

здійснення доступу до інфраструктури будинкової 

розподільної мережі та інфраструктури об’єкта 

будівництва в м. Ірпінь, 
Альтернатива 2: Очікування 

вирішення існуючої ситуації на 

загальнодержавному рівні 

Альтернатива 2 є неприйнятною, так як невизначено 

єдиного, загального правила надання доступу до 

інфраструктури будинкової розподільної мережі та 

інфраструктури об’єкта будівництва  
Альтернатива 3: Прийняття міською 

радою регуляторного акту, 

спрямованого на затвердження 

правил надання доступу до 

інфраструктури будинкової 

розподільної мережі та 

інфраструктури об’єкта будівництва 

в м. Ірпінь. 

Альтернатива 3 забезпечує досягнення цілей державного 

регулювання, визначених у розділі 2 даного аналізу 

регуляторного впливу. 

 

2. Визначення та оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей: 

 

- Оцінка впливу на інтереси органу місцевого самоврядування 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 
Альтернатива 1: Не прийняття 

регуляторного акту, тобто 

залишити існуючу ситуацію без 

обмежень 

Відсутні Відсутні 

Альтернатива 2: Очікування 

вирішення існуючої ситуації на 

загальнодержавному рівні 

Відсутні Відсутні 

Альтернатива 3: Прийняття 

міською радою регуляторного 

акту, спрямованого на 

затвердження правил надання 

доступу до інфраструктури 

будинкової розподільної мережі 

та інфраструктури об’єкта 

будівництва в м. Ірпінь. 

Забезпечення досягнення цілей 

державного регулювання, 

визначених у розділі 2 даного 

аналізу регуляторного впливу,  

Витрати на оприлюднення 

регуляторного акта 

 



 

 

- Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 
Альтернатива 1: Не прийняття 

регуляторного акту, тобто 

залишити існуючу ситуацію без 

обмежень 

Відсутні Відсутні 

Альтернатива 2: Очікування 

вирішення існуючої ситуації на 

загальнодержавному рівні 

Відсутні Відсутні 

Альтернатива 3: Прийняття 

міською радою регуляторного 

акту, спрямованого на 

затвердження правил надання 

доступу до інфраструктури 

будинкової розподільної мережі та 

інфраструктури об’єкта 

будівництва в м. Ірпінь. 

Забезпечення досягнення цілей 

державного регулювання, 

визначених у розділі 2 даного 

аналізу регуляторного впливу 

Відсутні 

 

- Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 
Кількість суб’єктів 

господарювання, що 

підпадають під дію 

регулювання, одиниць 

 

Питома вага групи у 

загальній кількості, 

(відсотків) 

1 
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Вид альтернативи Вигоди Витрати 
Альтернатива 1: Не прийняття 

регуляторного акту, тобто 

залишити існуючу ситуацію без 

обмежень 

Погіршення якості надання 

послуг для споживачів в місті. 

В той же час всі роботи з 

даного питання можуть 

укладатися в не встановленій 

формі. Відсутність 

встановлених правил надання 

доступу до інфраструктури 

будинкової розподільної мережі 

та інфраструктури об’єкта 

будівництва в м. Ірпінь. 

Відсутні 

Альтернатива 2: Очікування 

вирішення існуючої ситуації на 

загальнодержавному рівні 

Погіршення якості надання 

послуг для споживачів в місті. 

В той же час всі роботи з 

даного питання можуть 

укладатися в не типовій формі. 

Відсутність встановлених 

правил надання доступу до 

інфраструктури будинкової 

розподільної мережі та 

інфраструктури об’єкта 

будівництва в м. Ірпінь. 

Відсутні 

Альтернатива 3: Прийняття 

міською радою регуляторного 

Забезпечує розв’язання 

визначених проблем та 

Відсутні 



акту, спрямованого на 

затвердження правил надання 

доступу до інфраструктури 

будинкової розподільної мережі 

та інфраструктури об’єкта 

будівництва в м. Ірпінь. 

принципам державної 

регуляторної політики. 

Забезпечить досягнення цілей 

регулювання. 

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей 

 
Рейтинг результативності 

(досягнення цілей під час 

вирішення проблеми) 

Бал результативності (за 

чотирибальною системою 

оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння 

відповідного бала 

Альтернатива 1: Не прийняття 

регуляторного акту, тобто 

залишити існуючу ситуацію без 

обмежень 

0 Не забезпечує цілей 

регулювання. Не будуть створені 

економічні умови для 

подальшого розвитку цієї галузі 

господарської діяльності. Не 

будуть створені рівні умови для 

регулювання відносин із 

суб’єктами господарювання, які 

здійснюють будівництво та 

експлуатацію 

телекомунікаційних мереж, для 

організації надання 

телекомунікаційних послуг 

споживачам. Залишаться не 

упорядкованими 

взаємовідносини між 

замовниками та власниками 

інфраструктури об’єкта доступу 

під час здійснення доступу до 

елементів інфраструктури 

об’єкта доступу. Ця 

альтернатива є неприйнятною. 

Альтернатива 2: Очікування 

вирішення існуючої ситуації на 

загальнодержавному рівні 

0 Не забезпечує цілей державного 

регулювання, які визначені у 

розділі 2 даного аналізу 

регуляторного впливу на 

невизначений термін. 

Альтернатива 3: Прийняття 

міською радою регуляторного 

акту, спрямованого на 

затвердження правил надання 

доступу до інфраструктури 

будинкової розподільної мережі 

та інфраструктури об’єкта 

будівництва в м. Ірпінь. 

4 Забезпечує розв’язання 

визначених проблем та 

принципам державної 

регуляторної політики. 

Забезпечить досягнення цілей 

регулювання. 

  

За рейтингом результативності найбільш оптимальним способом досягнення цілей є 

Альтернатива 3 - Прийняття міською радою регуляторного акта, спрямованого на затвердження 

Правил надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі та інфраструктури 

об’єкта будівництва в м. Ірпінь.  

 
Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати 

(підсумок) 

Обґрунтування 

відповідного місця 

альтернативи у рейтингу 

Альтернатива 1: 

Не прийняття регуляторного 

Погіршення якості 

надання послуг для 

Відсутні Не забезпечує досягнення 

цілей державного 



акта, тобто залишити існуючу 

ситуацію без обмежень 

споживачів в місті. В 

той же час всі роботи з 

даного питання 

можуть укладатися в 

не встановленій 

формі. Відсутність 

встановлених правил 

надання доступу до 

інфраструктури 

будинкової 

розподільної мережі 

та інфраструктури 

об’єкта будівництва в 

м. Ірпінь. 

регулювання 

Альтернатива 2: 

Очікування вирішення існуючої 

ситуації на загальнодержавному 

рівні 

Погіршення якості 

надання послуг для 

споживачів в місті. В 

той же час всі роботи з 

даного питання 

можуть укладатися в 

не встановленій 

формі. Відсутність 

встановлених правил 

надання доступу до 

інфраструктури 

будинкової 

розподільної мережі 

та інфраструктури 

об’єкта будівництва в 

м. Ірпінь. 

Відсутні Не забезпечує досягнення 

цілей державного 

регулювання 

Альтернатива 3: Прийняття 

міською радою регуляторного 

акту, спрямованого на 

затвердження правил надання 

доступу до інфраструктури 

будинкової розподільної мережі 

та інфраструктури об’єкта 

будівництва в м. Ірпінь. 

Забезпечує 

можливість 

досягнення цілей 

державного 

регулювання, 

визначених у розділі 2 

даного аналізу 

регуляторного впливу. 

Відсутні Відповідає всім нормам та 

вимогам чинного 

законодавства та 

сприятиме досягненню 

поставлених цілей, 

забезпечує 

збалансованість інтересів 

  
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної 

альтернативи/причини відмови від 

альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх 

чинників на дію 

запропонованого 

регуляторного акта 

Альтернатива 1: Не прийняття 

регуляторного акта, тобто 

залишити існуючу ситуацію без 

обмежень 

Буде втрачено можливість 

встановлення загального 

порядку щодо здійснення 

доступу до інфраструктури 

будинкової розподільної мережі 

та інфраструктури об’єкта 

будівництва в м. Ірпінь, на дохід 

підприємства в бік збільшення 

Відсутні ризик зовнішніх 

чинників 

Альтернатива 2: Очікування 

вирішення існуючої ситуації на 

загальнодержавному рівні 

Буде втрачено можливість 

встановлення загального 

порядку щодо здійснення 

доступу до інфраструктури 

будинкової розподільної мережі 

та інфраструктури об’єкта 

Відсутні ризик зовнішніх 

чинників 



будівництва в м. Ірпінь, на дохід 

підприємства в бік збільшення 

Альтернатива 3: Прийняття 

міською радою регуляторного 

акта, спрямованого на 

затвердження правил надання 

доступу до інфраструктури 

будинкової розподільної мережі 

та інфраструктури об’єкта 

будівництва в м. Ірпінь. 

Забезпечує можливість досягнути 

цілей державного регулювання, 

визначених у розділі 2 даного 

аналізу регуляторного впливу 

Прийняття на державному 

рівні нормативно-правових 

актів щодо заборони 

встановлення правил щодо 

регулювання доступу до 

інфраструктури будинкової 

розподільної мережі та 

інфраструктури об’єкта 

будівництва 

 

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми 

 

Механізмом розв’язання визначених проблем є прийняття рішення ради «Про 

затвердження Правил надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі 

та інфраструктури об’єкта будівництва в м. Ірпінь, яким передбачено досягнення 

регуляторних цілей та розв’язання існуючої проблеми в місті шляхом: 

1. Оприлюднення регуляторного акту «Про затвердження Правил надання 

доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі та інфраструктури об’єкта 

будівництва в м. Ірпінь» (доведення до всіх суб’єктів господарювання); 

2. Встановлення контролю за дотриманням прийнятого рішення; 

3. Проведення заходів з відстеження результативності. 

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими 

розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які 

повинні проваджувати або виконувати ці вимоги 

 

Впровадження даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат та ресурсів 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних 

осіб. 

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта 

 

Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений, але залежить від 

прийняття відповідного нормативно-правового акту на загальнодержавному рівні або 

внесення змін до чинного законодавства, що може забезпечити єдиний підхід з 

врегулювання зазначеної проблеми на всій території України. Також дія зазначеного 

регуляторного акта може бути припинена, якщо буде прийнято новий регуляторний акт з 

цього питання. Під час проведення відстеження результативності регуляторного акту, 

результати будуть враховуватися та за потреби вноситимуться зміни до регуляторного 

акту. 

 

8. Визначення показників результативності 

 

Показниками, які характеризують наслідки дії регуляторного акта є: 

- кількість звернень громадян, щодо пошкодження будинків, споруд, електроопор 

та інших об’єктів комунальної власності надавачами телекомунікаційних послуг; 

- кількість договорів за користування місцем для прокладання 

телекомунікаційних мереж; 

- використання сертифікованих в Україні технічних елементів (пристроїв) 

телекомунікаційних мереж, які встановлюються на будівлях, спорудах, електроопорах та 

інших об’єктах комунальної власності м. Ірпінь. 

 

 



9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності акта 

 

Згідно діючого законодавства, а саме, ст. 10 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики» щодо цього акту буде здійснене базове, повторне та періодичне 

відстеження у відповідності до встановлених строків вище зазначеним Законом. 

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через 6 

місяців з дня вступу даного регуляторного акта в силу уповноваженим органом Ірпінської 

міської ради, а саме КП «УЖКГ «Ірпінь» Виконавчого комітету Ірпінської міської ради. 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через 1 

рік після набрання ним чинності. 

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися 

раз на три роки починаючи з дня закінчення повторного відстеження. 

 

 

 

 

Директор КП «УЖКГ «Ірпінь»                                                                      С.Ф. Скрипник 

 

 

 

 


