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АНАЛІЗ  

регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Слов’янської міської ради 
„Про затвердження тарифів на послуги  санітарного  очищення» 

 
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання 
 Опис проблеми. 
 Комунальне підприємство «АТП 052814»(далі Підприємство) надає послуги з санітарного 
очищення по вивезенню та захороненню побутових відходів для населення, підприємств, 
організацій  та інших споживачів м.Слов’янська.  
 Для нарахування плати всім споживачам  Підприємство, застосовує тарифи,  встановлені 
рішенням  виконкому Слов’янської міської ради від 02.06.2008р № 404 «Про встановлення тарифів 
на послуги санітарного очищення» 

  Діючі у теперішній час тарифи  на  послуги  санітарного очищення, встановлені у 2008 році   
не  відшкодовують  витрати  Підприємства   по вивезенню та захороненню побутових  відходів ,  
насамперед,  в  зв'язку  з  високими  темпами  інфляції.  

  В теперішній час ціни на паливо, запасні частини, автошини, акумулятори в порівнянні з 
цінами діючого тарифу  збільшилися від 1.5 до 2.25разів.  Ці фактори суттєво впливають на роботу 
Підприємства. 
 
Показники 2008 2010  %, росту  
Ціна , грн. : 
на стиснений природний газ .,1м3 
зріджений газ,1л 
дизпаливо, 1л  
автошини  1шт (8.25х20)  
акумулятор  1шт. (6СТх100) 

 
1.80 
2.93 
4.82 
713.33 
740.00 

 
4.86 
4.42 
8.07 
1409.80 
1010.00 

 
170,0 
50.8 
67.4 
97.6 
170.0 

 Мінімальна заробітна плата, грн.  в діючому тарифі - 
525 грн. 

на 01.04.2011р –  
960 грн. 

82.9 

 
Основним джерелом доходів для Підприємства є  надходження від споживачів за послуги 

санітарного очищення . На теперішній час доходи від реалізації послуг не відшкодовують витрати 
на вивезення та захоронення побутових  відходів. Ситуація, що склалася призводить до того, що 
Підприємство  не має фінансової можливості своєчасно та в повному обсязі сплачувати понесені 
витрати на виробництво та реалізацію послуг санітарного очищення, в результаті чого виникла 
заборгованість перед постачальниками палива, запасних частин,  яка станом на 01.05.2011 року 
склала  235.9тис.грн., в бюджетні фонди 136.7тис.грн,  заробітної плати 224.4тис.грн  
 Систематично зростають ціни на запасні частини, воду, електроенергію, роботи та послуги. 
Таким чином Підприємство змушене підвищити  тарифи .  
 Обґрунтування необхідності державного регулювання та неможливість розв’язання 
проблеми за допомогою чинного регулювання. 

Проблема, яку необхідно вирішити шляхом прийняття даного рішення, полягає у 
збалансуванні інтересів, прав та обов’язків нижче зазначених учасників процесу організації 
надання послуг, а саме: 

- органів місцевого самоврядування; 
- споживачів : населення, підприємств, організацій на послуги санітарного очищення; 
- комунального підприємства «АТП 052814» 

 



 2.   Цілі державного регулювання 
- отримання споживачами (населенням, підприємствами, організаціями) міста більш 

якісних послуг з санітарного очищення 
- своєчасні розрахунки підприємств за паливо, запасні частини, електроенергію, по 

платежах до бюджетів усіх рівнів; 
- збалансування доходів підприємства  та витрат на послуги  санітарного очищення   
 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей. 
Під час розробки проекту рішення виконавчого комітету Слов’янської міської ради «Про 
встановлення тарифів на послуги санітарного очищення» було розглянуто такі альтернативні 
способи досягнення визначених цілей: 
1. Зменшити витратну частину за рахунок зниження цін на стиснений природний та 

скраплений газ, дизельне пальне, електроенергію автошини, акумулятори, запасні частини , 
матеріали та послуги;  не підвищувати заробітну плату. 
Неможливість прийняття першого способу  вирішення  проблеми  зумовлюється тим, що в 

умовах ринкової економіки механізм застосування цін  на паливно-мастильні матеріали та інші 
матеріальні цінності в комунальній галузі на законодавчому рівні не існує. Також підприємство 
зобов'язане  перераховувати  тарифну  частину  заробітної  плати  відповідно до рівня мінімальної  
заробітної  плати, встановленого законодавством. 

На підставі вищевикладеного, можна дійти висновку, що від такої альтернативи необхідно 
відмовитися, оскільки стан даної ситуації потребує засобів, які б забезпечили санітарно-
епідеміологічне благополуччя міста. 
   2.   Виділити Підприємству  дотації  із  місцевого  бюджету  на  покриття  збитків  у  зв'язку  із  
застосуванням  тарифів  нижче  рівня  економічно  обґрунтованих  витрат; 
          В умовах  ринкової  економіки  другий  спосіб  є  економічно  недоцільним,  оскільки  
створить  непосильне  навантаження  на  видаткову  частину  бюджету міста. 
   3   Прийняття регуляторного акта, положення якого допоможуть відшкодувати витрати з 
надання послуг, розрахуватися з кредиторами за використані матеріали. 
 
   4.   Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми. 

 Механізм дії регуляторного акта 
Для досягнення цілей, визначених у другому розділі АРВ, проектом цього регуляторного 

акту передбачено економічно обґрунтовані встановлені тарифи на послуги з санітарного очищення  
до кінцевого споживача. 

Організаційні заходи для впровадження регулювання: 
- провести розрахунок тарифу на послуги санітарного очищення для всіх 
споживачів ; 

-  забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акту 
шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному веб–
сайті Слов’янської міської ради. 

 
  5.   Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта. Вплив 
зовнішніх факторів на дію регуляторного акта 

На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві. Вплив може 
мати як позитивний так і негативний характер. 
 Негативно на дію регуляторного акта може вплинути підвищення цін на паливо-мастильні 
матеріали,  електроенергію, розмірів ресурсних платежів (в такому випадку необхідно буде 
переглядати діючий регуляторний акт). 
 Позитивно на дію регуляторного акта  може вплинути відсутність штрафних санкцій,  
зниження цін на паливо-мастильні матеріали. 
Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта  
 Для впровадження та виконання вимог регуляторного акту органам місцевого 
самоврядування не потрібно виділяти  підприємству дотації з  бюджету. 
 Для споживачів - можливість отримувати якісні послуги з санітарного очищення  
 
6.   Очікувані результати прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат. 



 У разі прийняття  рішення  зі  збільшення  тарифів  на послуги санітарного 
очищення очікується  забезпечення  більш  повних  розрахунків Підприємства  за  
енергоносії,  за  податковими  зобов'язаннями  та    можливість  надавати  послуги  з 
вивезення побутових відходів  споживачам  в  повному  обсязі. 
 

Таблиця вигод та витрат 
 

Сфери впливу Вигоди Витрати 

Інтереси держави 
Реалізація державної 
регуляторної політики 

Витрата часу, пов’язані з 
розробкою регуляторного акта  

Суб’єкт господарювання 
Забезпечення стабільності 
роботи підприємства 

Сплата податків та зборів 

Сфера інтересів громадян 
Забезпечення стабільності та 
безперебійності надання 
послуг 

Збільшення ціни на послуги з 
санітарного очищення 

 
 
7.  Обґрунтування строку дії регуляторного акта. 

 Дія регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, оскільки він 
спрямований на розв’язання проблем Підприємства. Тарифи будуть переглянуті у разі 
змін в законодавстві.   

 
8.  Показники результативності регуляторного акта. 
Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у 2 розділі АРВ, для 

відстеження результативності регуляторного акта обрані статистичні показники: 
- розмір надходжень  до бюджетів та цільових фондів, пов'язаних із дією 
регуляторного акту  всього  по Підприємству,      (тис. грн.); 

- рівень сплати населенню за надані послуги   (%) 
- обсяг наданих послуг із вивезення та захоронення побутових відходів  (тис.м3) 
- кількість суб*єктів господарювання на яких поширюється дія акту (од) 
- рівень  поінформованості  суб'єктів  господарювання та /або фізичних осіб 
стосовно основних положень регуляторного акта    (%); 

- кількість звернень та скарг зі сторони споживачів  (од) 
 
9. Заходи за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності 

регуляторного акта. 
    Базове відстеження результативності здійснюватиметься згідно чинного 
законодавства Повторне відстеження результативності буде проведення через рік після 
набуття чинності регуляторним актом. 
 
 
  
 
 

 
Директор комунального підприємства 
   «АТП 052814»                                                                                                    С.С.Огарков 


