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Звіт про базове  відстеження результативності регуляторного акту « Рішення  
виконкому Слов’янської міської ради «Про затвердження норм надання 
послуг із вивезення побутових відходів на території Слов’янської міської 

ради» 
 
 

1. Вид та назва регуляторного акту:   
          Рішення  виконкому Слов’янської міської ради «Про затвердження норм надання  
          послуг з вивезення побутових відходів на території Слов’янської міської ради» від 
          06.05.2015р.  № 258  
    2.  Виконавець заходів по відстеженню: 
         Управління житло-комунального господарства  Слов’янської міської ради    
    3.   Цілі  прийняття акту:       

                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.   
           4.  Строк виконання заходів з відстеження результативності: 

      01.02.2016р.-01.03.2016р.    
5.  Тип відстеження: 
      Базове відстеження    
6.  Методи одержання результатів з відстеження результативності:  

          Результати відстеження отримано шляхом аналізу кількісних та якісних показників      
          результативності дії регуляторного акта за період з 07.05.2015р по 15.02.2016 у  

порівнянні з аналогічним періодом минулого року (з 07.05.2014 по 15.02.2015). 
 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також 
способи   одержання даних:     

      Відстеження результативності регуляторного акта відбувалися шляхом аналізу   
      статистичної інформації та прогнозних показників: 

- обсяг наданих послуг із вивезення побутових відходів;(тис.м3),  (тис грн) 
- рівень оплати  послуг із вивезення побутових відходів (%)            

     - звернення громадян щодо надання послуг із вивезення побутових відходів(од); 
- складені адміністративні протоколи та обсяг сплачених штрафів за порушення вимог    
законодавства, регулюючого відносини в сфері поводження  з   відходами.(од),  
(тис.грн)     

 
8.  Кількісні та якісні показники результативності:  

        
    
    
    
    
    
    



    
    
    

 
 назва показника з 07.05.2014р 

по 01.02.2015р. 
з 07.05.2015р 
 по 01.02.2016р 

Відхилення, 
+,- 

1. кількість абонентів 76472 83546 +7074 
2. Обсяг наданих послуг з 

вивезення побутових відходів , 
м3 

149,8 156,5     +6,7 

3. Обсяг надання послуг з 
вивезення побутових відходів 
тис. грн. 

6146,5 6968,8    +822,3 

4. Рівень оплати послуг з 
вивезення побутових відходів, 
% 

87,8 94,7     +6,9 

 
5. 

Звернення громадян щодо 
надання послуг із вивезення 
побутових відходів; 

91 49      -42 

6. Складені адміністративні 
протоколи та обсяг сплачених 
штрафів за порушення вимог 
законодавства регулюючого 
відносини в сфері поводження з 
відходами шт./грн 

        
  

       20/ 6323 

 
 

25 /7 903 

 
 
+ 5 / +1580 

 
   9. Даний регуляторний акт має високий рівень результативності і не потребує 
внесення змін   та доповнень. 

 
. 

 
     Начальник управління                                                                        Д.І.Діденко 
  


