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АНАЛІЗ 
регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Слов’янської міської  
ради «Про затвердження норм надання послуг із вивезення побутових відходів на 

території Слов’янської міської ради» 
 
 

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного 
регулювання . 

 
Підставою для розробки проекту рішення виконкому Слов’янської міської  ради 

«Про затвердження норм надання послуг із вивезення побутових відходів на території 
Слов’янської міської ради» є Правила надання послуг з вивезення побутових відходів, 
затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 року №1070, п. 1.4. 
Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених 
Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 
30.07.2010р. №259, Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 року № 1010 
«Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових 
відходів».  

Ці законодавчі акти передбачають, що норми надання послуг із вивезення 
побутових відходів використовуються під час розрахунків витрат на них. Таким чином, 
норми надання послуг із вивезення побутових відходів є важливим показником у системі 
санітарного очищення міста, необхідним для: 
- використання під час планування робіт з організації збирання, перевезення та 
розміщення побутових відходів; 
-  визначення необхідної кількості обладнання для збирання та перевезення побутових 
відходів та обслуговуючого персоналу у сфері поводження з ними. 
 
2. Цілі державного регулювання.  
 

Затвердження норм надання послуг із вивезення побутових відходів сприятиме 
поліпшенню санітарно-епідеміологічного стану міста, ліквідації несанкціонованих 
сміттєзвалищ, стабільній роботі підприємства-виконавця послуг із вивезення побутових 
відходів, підвищенню якості надання послуг із вивезення побутових відходів та рівню 
організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами. 

Дія регуляторного акта поширюється на територіальну громаду, суб’єктів 
господарювання різних форм власності, установи і організації. 

Метою прийняття рішення є затвердження норм надання послуг із вивезення 
побутових відходів на території Слов’янської міської ради. 
 
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей. 
 



 Статтями 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Правилами надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 року №1070, п. 1.4. Правил визначення норм 
надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Наказом Міністерства з 
питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010р. №259 передбачено 
повноваження органу місцевого самоврядування в затвердженні норм надання послуг із 
вивезення побутових відходів. 

Таким чином, єдиним альтернативним способом є прийняття даного рішення 
виконкому Слов’янської міської ради, яким визначаються норми надання послуг із 
вивезення побутових відходів на території Слов’янської міської ради. 
 
 
4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.  
 
При прийнятті запропонованого акта будуть діяти наступні механізми та заходи, які 
забезпечать розв’язання визначених проблем: 
-  установлення  норм надання послуг із вивезення побутових відходів у залежності від 
джерел їх утворення; 
- планування робіт з організації збирання, перевезення та розміщення побутових відходів; 
- упровадження договірних відносин між споживачами та виконавцями послуг із 
вивезення побутових відходів; 
- підвищення рівня організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами та якості 
послуг із вивезення побутових відходів; 
- застосування заходів адміністративного впливу до осіб, які порушують вимоги щодо 
поводження з відходами під час їх збирання, перевезення та розміщення; 
- стабілізація фінансового стану підприємства-виконавця послуг із вивезення побутових 
відходів. 
 
5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта. 
Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта. 
 

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта будуть затверджені норми 
надання послуг із вивезення побутових відходів відповідно до чинного законодавства. 

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути такі зовнішні 
фактори, як зміни в чинному законодавстві, соціальне напруження у суспільстві. Зазначені 
фактори впливатимуть на порядок надання цих послуг, умови дотримання прав 
споживачів, рівень якості послуг та ефективність роботи суб’єктів господарювання, які 
надають послуги із вивезення побутових відходів. 

Позитивно впливатиме на дію цього акта економічне зростання, підвищення 
добробуту та платоспроможності населення, поліпшення якості послуг, дотримання 
учасниками відносин у сфері поводження з побутовими відходами вимог законодавства. 

При затвердженні норм надання послуг із вивезення побутових відходів відповідно 
до чинного законодавства органи місцевого самоврядування не несуть додаткові витрати. 
Споживачі будуть нести витрати, пов’язані з оплатою наданих послуг із вивезення 
побутових відходів. Суб’єкти господарювання-виконавці послуг з вивезення побутових 
відходів несуть витрати, пов’язані з організацією робіт із вивезення побутових відходів. 
 
6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта. Аналіз 
витрат та вигод. 
 

Прийняття цього регуляторного акта забезпечить виконання вимог чинного 
законодавства. 



Очікуваними результатами прийняття запропонованого регуляторного акта є: 

№ 
з/п 

Сфера інтересів Очікуваний результат 

Сфера інтересів територіальної громади 
1. Урегулювання відносин між 

споживачами та виконавцями послуг із 
вивезення побутових відходів 

Укладення договорів та контроль за 
дотриманням виконавцем послуг 
графіків вивезення відходів 

Сфера інтересів суб’єктів господарювання 
2. Стабілізація фінансового стану 

підприємства-виконавця послуг із 
вивезення побутових відходів 

У разі затвердження  органом місцевого 
самоврядування норм на послуги з 
вивезення побутових відходів  
підприємство-виконавець урегулює 
відносини між надавачем послуг та 
споживачем. 

Сфера інтересів органів місцевого самоврядування 
3. Урегулювання відносин у сфері 

поводження з побутовими відходами 
Уведення в дію регуляторного акта, 
яким буде затверджено  норми надання 
послуг із вивезення побутових відходів 

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта вигоди та витрати 
територіальної громади, суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування 
будуть наступні:  

Очікувані 
Сфера інтересів 

вигоди витрати 
Територіальна 
громада 

1. Підвищення якості надання 
послуг із вивезення побутових 
відходів. 
2.Урегулювання відносин між 
споживачами та виконавцями 
послуг із вивезення побутових 
відходів. 
3. Поліпшення санітарно-
епідеміологічного стану міста. 

1. Витрати часу на укладення 
договорів з виконавцями 
послуг на надання послуг із 
вивезення побутових відходів. 
2.  Грошові, пов’язані з 
оплатою послуг із вивезення 
побутових відходів. 

Суб’єкти 
господарювання 

1. Створення умов для 
підвищення ефективності 
функціонування суб’єктів 
господарювання. 
2. Удосконалення порядку 
надання послуг із вивезення 
побутових відходів. 
3.  Стабілізація фінансового стану 
підприємства-виконавця послуг із 
вивезення побутових відходів.  

Часові та матеріальні витрати, 
які пов’язані з організацією 
робіт із вивезення побутових 
відходів.  
    

Органи місцевого 
самоврядування 

1. Підвищення рівня якості 
організації робіт у сфері 
поводження з побутовими 
відходами, поліпшення санітарно-

Часові, пов’язані зі здійсненням 
контролю за наданням послуг із 
вивезення побутових відходів 



епідеміологічного стану міста. 
2. Збалансування інтересів між 
суб’єктами господарювання, що 
надають такі послуги, органом 
місцевого самоврядування та 
споживачами послуг. 
3. Зменшення навантаження на 
місцевий  бюджет у частині 
виділення коштів на ліквідацію 
несанкціонованих  звалищ 
відходів. 

 
7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта. 
 

Строк дії регуляторного акта встановлюється на підставі п. 1.4. Правил визначення 
норм надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Наказом 
Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010р. 
№259. Зміни до регуляторного акту будуть внесені у разі внесення змін до законодавства 
регулюючого відносини в сфері поводження з відходами, а також у разі потреби за 
підсумками відстеження його результативності. 
 
8. Показники результативності регуляторного акта. 
 

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у 2 розділі АРВ, для 
відстеження результативності регуляторного акта обрані наступні показники: 
- обсяг наданих послуг із вивезення побутових відходів; 
- рівень оплати  послуг із вивезення побутових відходів; 
-  звернення громадян щодо надання послуг із вивезення побутових відходів; 
- складені адміністративні протоколи та обсяг сплачених штрафів за порушення вимог 
законодавства регулюючого відносини в сфері поводження з відходами. 
 
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності 
регуляторного акта.  
 

Відстеження результативності дії регуляторного акта  буде  здійснюватися   на  
підставі  статистичних  даних  шляхом  підрахунку  кількості обсягів наданих послуг із 
вивезення побутових відходів, рівня їх оплати, звернень громадян щодо незадовільного 
надання послуг із вивезення побутових відходів, складених адміністративних протоколів 
та сплачених штрафів за порушення вимог щодо поводження з відходами, наявності 
несанкціонованих звалищ відходів.  

Базове  відстеження  результативності  дії  цього  рішення  буде  здійснено  через  
шість  місяців  після  набрання  їм  чинності. 
          Повторне  відстеження  планується  провести  через  рік  після  набуття  чинності  
регуляторного  акта. За  результатами  буде  можливо  порівняти  показники  базового  та  
повторного  відстежень.  У  разі  виявлення  неврегульованих  та  проблемних  питань,  
вони  будуть  усунені  шляхом  внесення  відповідних  змін   до  регуляторного  акта. 
          Періодичне  відстеження  планується  проводити  один  раз  на  кожні  наступні  три  
роки,  починаючи  від  дня  закінчення  заходів  щодо  повторного  відстеження  
результативності. 
 
  
 



В.о. начальника УЖКГ        Д.І. Діденко 


