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 ЗВІТ  

 

Про періодичне   відстеження результативності регуляторного акту Рішення 

виконавчого комітету Слов’янської міської ради «Про затвердження норм 

надання послуг з вивезення побутових відходів на території Слов’янської 

міської ради» 
 
 

1 Назва регуляторного акту (далі –РА)  Рішення виконавчого комітету  
Слов’янської міської ради від 06.05.2015р №258   « Про затвердження норм 
надання послуг з вивезення твердих побутових відходів  на території 
Слов’янської  міської  ради». 
 
 
2 Виконавець заходів з відстеження :Управління  житлово-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 з вивезення побутових відходів та рівню 
організації робіт у сфері поводження з побутовими  відходами. 
 
4 Строк виконання заходів з відстеження : 20.05.2018р по 20.06.2018р. 
 
 
5. Тип відстеження : періодичне відстеження. 
 
 
6 Методи одержання результатів відстеження : статистичний метод. 
 
 
7 Дані припущення, на основі яких  відстежувалася результативність, 
 а також способи одержання даних : Дані КП «АТП 052814»: 
- обсяг надання послуг з вивезення побутових відходів;  
- рівень оплати послуг з вивезення побутових відходів; 
- звернення громадян, щодо надання послуг із вивезення побутових відходів;  
- складені адміністративні протоколи  та обсяг сплачених штрафів за 
порушення   вимог законодавства, регулюючого відносин в сфері 
поводження з відходами 
 



 
8 Кількісні та якісні значення показників результативності акту: 

 
Фактичне виконання Показники результативності Одини 

 ця 
виміру 

07.05.2016- 
06.05.2017р 

07.05.2017-
06.05.2018р 

Відхилення, 
+,-,% 

Обсяг надання з вивезення побутових 
відходів 

тис.м3 217,2 228,4 +11,2 

Обсяг надання послуг з вивезення ТПВ тис.грн 11625,0 17561,2 5936,2 
Рівень оплати послуг % 98,7 96,2 97,4 

Звернення громадян, щодо  надання 
послуг з вивезення побутових відходів 

од 95 72 -23 

Складені адміністративні протоколи та 
обсяг сплачених штрафів за порушення 
вимог законодавства. Регулюючого 
відносини в сфері поводження   

од/грн 18/13600 28/17510 +10/+3910 

 
 
 

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

 
 
 

Начальник УЖКГ                                                                        В.Г.Башкаєв 
                                     

 
Заступник міського голови                                                        А.В.Секлецов 
                                     

 
 
 
 
 

 


