
Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Гостомельської селищної ради –          

«Про затвердження Правил 

надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі та 

інфраструктури об’єкта будівництва на території Гостомельської селищної 

територіальної громади» 

 

 

Метою затвердження регуляторного акта є встановлення загального порядку щодо 

здійснення доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі та інфраструктури 

об’єкта будівництва в селищі Гостомель, який регулюватиме правові відносини, що 

виникають у процесі встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж, 

операторів всіх видів зв’язку, власників телекомунікаційних мереж та суб’єктів 

підприємницької діяльності всіх форм власності, а також суб’єктів, передбачених п. 1.3 

даних Правил. 

 
1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного 

регулювання 

Проблема полягає в тому, що на теперішній час в селищі Гостомель не має ніякого 

нормативного акту, який би встановлював загальний порядок щодо здійснення доступу до 

інфраструктури будинкової розподільної мережі та інфраструктури об’єкта будівництва. Все 

це призводить до відсутності чіткого алгоритму дій Замовників (операторів, провайдерів 

телекомунікацій або уповноважена ним особа), які звертаються чи мають намір звернутися 

до Власника інфраструктури об’єкта доступу із запитом про надання доступу до конкретного 

елемента інфраструктури об’єкта доступу, або який уклав договір з доступу. З метою 

врегулювання відносин та спірних питань між Замовником та Власником інфраструктури та 

контролю за дотриманням цих Правил, який здійснюватиме уповноважений орган 

Гостомельської селищної ради, визначений рішенням виконавчого комітету пропонується 

затвердити зазначений регуляторний акт. 
 

2. Ціль державного регулювання. 
Впровадження регуляторного акту дозволить впорядкувати чіткий алгоритм дій 

Замовників, які звертаються чи мають намір звернутися до Власника інфраструктури об’єкта 

доступу із запитом про надання доступу до конкретного елемента інфраструктури об’єкта 

доступу, або який уклав договір з доступу відповідно до чинного законодавства України. 
 

3. Описання механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблем. 
Вказану вище проблему планується розв'язати шляхом затвердження регуляторного 

акта рішенням сесії Гостомельської селищної ради «Про затвердження Правил надання 

доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі та інфраструктури об’єкта 

будівництва в селищі Гостомель».  
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