
Аналіз регуляторного впливу 

до проекту рішення Власівської селищної ради "Про затвердження Порядку 

розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв'язку та іншого 

слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших об'єктах 

комунальної власності територіальної громади смт Власівка" 

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом 

державного регулювання. 

   На даний час в селищі Власівка відсутні нормативні акти, які б 

встановлювали порядок розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку  

та іншого слабкострумового обладнання, а саме:  Інтернету, кабельного 

телебачення, супутникових антен, охоронних засобів тощо. Все це призводить 

до самовільного та безконтрольного встановлення обладнання, яке часто тягне 

за собою руйнування конструктивних елементів будинків та споруд 

(пошкодження покрівлі, руйнування оголовків димовентиляційних каналів, 

пошкодження фасадів). З метою врегулювання відносин та спірних питань між 

власниками (балансоутримувачами) будинків та власниками технічного 

обладнання розроблено даний регуляторний акт. 

 

2. Цілі регулювання. 

Прийняття регуляторного акта надасть можливість впорядкувати 

розміщення на будівлях та спорудах смт Власівка наявних технічних елементів 

та регулювати встановлення нових відповідно до чинного законодавства.  

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів 

досягнення зазначених цілей. 

Можливі наступні альтернативи вирішення проблеми: 

Збереження існуючого стану, коли розміщення технічних елементів 

(пристроїв) телекомунікаційних мереж на будівлях та спорудах смт Власівка 

здійснюється  неконтрольовано.  

Прийняття даного рішення. Ця альтернатива є прийнятною, оскільки 

призведе до впорядкування діяльності власників телекомунікаційних мереж та 

громадян при розміщенні та встановленні технічних елементів (пристроїв) та 

забезпечить збереження житлового фонду селища Власівка. 

 

4. Механізм розв'язання проблеми. 

Вирішення проблеми розв'язується шляхом прийняття запропонованого 

проекту рішення селищної ради, який передбачає необхідність отримання 

погодження на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) 

телекомунікаційних мереж на будівлях та спорудах смт Власівка, визначення  

розрахунку плати за надання місць для прокладання телекомунікаційних мереж 

(кабелів Інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання) при 

створенні та подальшій експлуатації цих мереж, а також визначення 

відповідальності за порушення порядку розміщення технічних елементів 

(пристроїв) на будівлях та спорудах селища. Запропонований спосіб вирішення 



зазначеної проблеми відповідає Законам України "Про місцеве самоврядування 

в Україні", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення", "Про радіочастотний ресурс України", "Про телекомунікації", 

"Правилам надання та отримання телекомунікаційних послуг"  та дорученню 

Президента України від 12.04.12 “Щодо запровадження новітніх технологій у 

сфері телекомунікацій, які відповідають міжнародним стандартам, 

забезпечення права вільного доступу громадян до мережі Інтернет” та іншим 

нормативно-правовим актам. 

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі 

прийняття запропонованого регуляторного акта. 

Прийняття даного регуляторного акту надасть можливість вимагати від 

власників технічних елементів (пристроїв) телекомунікаційних мереж, які 

розміщені на будівлях і спорудах смт Власівка прокладання їх відповідно до 

встановлених норм та правил, приведення у відповідний стан, а також 

забезпечить збереження майна від пошкоджень. 

 

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта. 

Прийняття запропонованого рішення визначить порядок розгляду питань, 

пов'язаних з розміщенням, встановленням та експлуатацією технічних 

елементів (пристроїв) телекомунікаційних мереж на будівлях та спорудах, а 

також відповідальність сторін в разі пошкодження конструктивних елементів 

таких будівель чи споруд. 

 

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту. 

Термін дії регуляторного акта необмежений, зміни та доповнення будуть 

вноситись за потребою у відповідності до змін законодавства України. 

Протягом дії регуляторного акта передбачається проведення інвентаризації 

існуючих технічних елементів (пристроїв) телекомунікаційних мереж з метою 

приведення їх у відповідність до даного рішення. 

 

8. Показники результативності регуляторного акту. 

Показниками, які характеризують наслідки дії регуляторного акта є: 

- кількість звернень громадян щодо пошкодження будинків та споруд 

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 і спорудах смт 

Власівка. 

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності регуляторного акта в разі його прийняття. 

Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження 

ефективності акту: 



- зазначаються строки базового та повторного відстеження 

результативності акта; 

- зазначається вид даних, які використовуються для відстеження 

(статистичні, наукові дослідження, опитування); 

Основними заходами, які будуть спрямовані на відстеження 

результативності регуляторного акта: 

- аналіз інформації про кількість укладених договорів. 

Для відстеження результативності регуляторного акту здійснюється 

базове, повторне та періодичне відстеження. Враховуючи те, що для 

визначення значень показників результативності регуляторного акту 

використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження 

здійснюється не пізніше, ніж через шість місяців з дня набрання ним чинності. 

Повторне та періодичне відстеження будуть проведені за визначеними 

показниками результативності відповідно через 1 рік та через 3 роки з дати 

набуття чинності регуляторним актом. 
 


