
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

  Р І Ш Е Н Н Я 

 
22.05.2017  р.                                       Летичів                                                 №  75 

 

 

Про встановлення проекту плати за  

користування громадським туалетом 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування            

в Україні», виконком селищної  ради   

                       

В И Р І Ш И В : 

 

1. Встановити проект плати за користування громадським туалетом в 

приміщенні комунального підприємства «Летичівський будинок культури» в 

розмірі: 

- для дорослих – 2,00 грн.; 

- для дітей дошкільного віку – безкоштовно; 

- для дітей шкільного віку – 1,00 грн.   

2. Виконавчому комітету Летичівської селищної ради оприлюднити 

рішення про встановлення проекту плати за користування громадським 

туалетом в місцевих засобах інформації. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника                         

відділу культури, національностей та релігій Летичівської селищної ради                      

Морозову О.М.  

 

 

 

Селищний голова                                                      І. Тисячний  



АНАЛІЗ 

регуляторного впливу проекту рішення  

«Про встановлення проекту плати  

за користування громадським туалетом» 

 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблений на 

виконання та з дотриманням вимог Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року №1160-IV та 

Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 та 

визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення 

Летичівської селищної ради «Про встановлення проекту плати за користування 

громадським туалетом». 

 

1. Опис проблеми 

Для забезпечення комфортного проживання населення Летичівської 

селищної об’єднаної територіальної громади облаштовано громадський туалет 

в приміщенні комунальної установи Летичівської селищної ради «Летичівський 

будинок культури». 

Тому виникла необхідність встановити плату за користування 

громадським туалетом для покриття фактичних витрат на надання даної 

послуги населенню громади в достатньому обсязі та належної якості.  

 

2. Цілі державного регулювання 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

управління об'єктами побутового обслуговування, що перебувають у 

комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх 

належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості 

послуг населенню відноситься до повноважень органів місцевого 

самоврядування і підлягає державному регулюванню. 

Цілями регулювання є: 

 забезпечення дотримання вимог діючого законодавства щодо 

встановлення плати за надання послуг населенню; 

 приведення плати за користування громадським туалетом у 

відповідність до фактичних витрат на надання даної послуги населенню; 

 відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого 

самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних із затвердженням розміру 

плати. 

 

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей 

Досягнення вирішення проблеми можливо шляхом: 

1. Дозволити безкоштовне користування громадським туалетом. 

2. Встановити плату за користування громадським туалетом. 

Аналіз вищевказаних альтернатив показує, що: 

- перший спосіб не є прийнятним у зв'язку з тим, що для утримання 



громадського туалету в належному стані щорічно необхідно виділяти кошти з 

бюджету, тоді як їх можна ефективніше використати на покращення соціальної 

інфраструктури населених пунктів громади. Переваги обраного способу – це 

незмінні витрати громадян, а недоліки – додаткове навантаження на селищний 

бюджет, можливе створення напруги у видатковій частині селищного бюджету 

через складну ситуацію з наповненням його дохідної частини, звідси – 

ймовірний перерозподіл видатків за рахунок інших галузей (освіти, житлово-

комунального господарства, медицини), що вплине на виникнення соціальної 

напруги у цих галузях; 

- другий спосіб є прийнятним, оскільки він забезпечить вирішення 

проблеми і є оптимальним виходом із ситуації, що склалася. Його перевагами є 

втановлення плати за користування громадським туалетом у відповідності до 

обгрунтованих витрат, надання якісних та своєчасних послуг населенню 

громади, а недоліками – збільшення витрат громадян на користування даною 

послугою. 

Отже, запровадження даного проекту регуляторного акта є обгрунтованим 

способом досягнення визначених цілей та таким, що забезпечить виконання 

органом місцевого самоврядування покладених на нього зобов’язань та 

повноважень. 

 

4. Механізми та заходи,  

які пропонується застосувати для розв'язання проблеми 

Статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

органам місцевого самоврядування надані повноваження щодо управління 

об'єктами побутового обслуговування, що перебувають у комунальній 

власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного 

утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг 

населенню. 

Підготовлений проект рішення «Про встановлення проекту плати за 

користування громадським туалетом», яким пропонується встановити розмір 

плати: 

 для дорослих – 2,00 грн.; 

 для дітей дошкільного віку – безкоштовно; 

 для дітей шкільного віку – 1,00 грн. 

З метою отримання зауважень та пропозицій проект регуляторного акта 

про встановлення проекту плати за користування громадським туалетом 

виноситься на громадське обговорення шляхом оприлюднення в засобах 

масової інформації. 

Виконавчий комітет селищної ради, враховуючи результати обговорення, 

приймає рішення щодо встановлення плати за користування громадським 

туалетом.  

Після прийняття рішення підлягає оприлюдненню в засобах масової 

інформації. 

 

5. Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі 

прийняття регуляторного акта 



Цілі можуть бути досягнуті, оскільки проектом рішення пропонується 

встановити плату за користування громадським туалетом, враховуючи 

обгрунтовані витрати на надання даної послуги. При цьому для дітей 

дошкільного віку користування громадським туалетом буде безкоштовним, а 

для дітей шкільного віку – за зниженою вартістю 1 грн. 

Встановлення плати за користування громадським туалетом дасть 

можливість покривати фактичні витрати на надання даної послуги населенню 

громади в достатньому обсязі та належної якості.  

Для попередження виникнення негативних зовнішніх наслідків (зростання 

тарифів на водопостачання, водовідведення, електроенергію) буде 

здійснюватись моніторинг фактичної собівартості послуг, при необхідності 

будуть вноситись зміни до регуляторного акта. 

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта 

Прийняття даного регуляторного акта надасть можливість встановити 

плату за користування громадським туалетом, що створить належні умови для 

надання даної послуги населенню громади в достатньому обсязі та належної 

якості. 

Очікувані результати прийняття рішення визначено із застосуванням 

методу аналізу вигод та витрат: 

Вигоди Витрати 

Орган місцевого самоврядування 

забезпечення стабільного та якісного 

надання послуг з користування 

громадським туалетом в смт Летичів 

витрати на функціонування 

громадського туалету в комунальній 

установі «Летичівський будинок 

культури» 

Суб’єкти господарювання 

можливість працівників 

користуватися громадським туалетом 

в смт Летичів 

витрати на оплату послуги 

 

 

Населення 

отримання стабільного та якісного 

надання послуг з користування 

громадським туалетом в смт Летичів 

витрати на оплату послуги 

 

7. Строк дії регуляторного акта 

Строк дії регуляторного акта не обмежено конкретним періодом. 

Плата може переглядатися в разі зміни з об’єктивних причин складових 

собівартості, при виникненні змін у чинному законодавстві. 

 

8. Показники результативності акта 

Регуляторний акт досягне своєї цілі, якщо: 

 встановлена плата за користування громадським туалетом 

відповідатиме фактичним витратам на надання даної послуги; 

 зменшиться кількість скарг громадян на неналежну організацію 

роботи з надання послуги користування громадським туалетом; 



 населення отримуватиме належний рівень обслуговування відповідно 

до встановленої плати.  

 

9. Заходи з відстеження результативності регуляторного акта 

Повторне відстеження результативності дії регуляторного акта 

здійснюється через рік з дня набрання чинності акта. 

Періодичне відстеження результативності проводиться раз на кожні три 

роки з дня закінчення заходів з повторного відстеження. 

 

10. Інформація про спосіб надання зауважень та пропозицій 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, суб’єктів 

господарювання, їх об’єднань приймаються протягом одного місяця з дня 

опублікування в «Летичівській газеті» проекту регуляторного акта та 

відповідного аналізу регуляторного впливу за адресою: смт Летичів, 

вул.Соборна, 16, тел. 9-14-50 - виконавчий комітет Летичівської селищної ради. 
 

 

 

Заступник селищного голови                                                              В.Гущак 

 

 


