
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого 

комітету Кам’янської міської ради “ Про затвердження робочій групі при 

міській раді по благоустрою міста розміру тарифу на вивіз твердих 

побутових відходів ”  

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного 

регулювання господарських відносин. 

Основними причинами перегляду тарифів на вивезення побутових 

відходів є те що, діючі тарифи, затверджені рішенням міської ради від 

14.03.2017 року № 32  “Про затвердження робочій групі при міській раді по 

благоустрою міста розміру тарифу на вивіз твердих побутових відходів»”, 

були розроблені  у березні 2017 року. 

За час дії тарифів відбулись такі зміни: 

Розрахунок собівартості тарифу виконано відповідно до Постанови 

КМУ від 10.07.2006 р. №1010 зі змінами і доповненнями. 

Відповідно до рішення виконкому Кам’янської міської ради від 

01.11.2017 №184 затверджена норма утворення ТПВ для приватного сектору з 

присадибною ділянкою 2,20 м3 на рік. 

Ціни на паливомастильні матеріали взяті фактичні  станом на 1 грудня 

2017 року. 

Вартість одного літру пального в середньому становить - 26,00 грн. 

Потреба в паливо мастильних матеріалах для вивезення ТПВ на один 

місяць становить - 400 л. 

Потреба на один рік становить - 4,8 тис. літрів. 

Розрахунок кількості паливно-мастильних для вивезення ТПВ 

матеріалів взятий по фактичних  витратах у 2017 році. 

Розрахунок заробітної плати з нарахуванням взяті фактичні за  жовтень 

- листопад 2017 року. 

Фонд річної заробітної плати  з нарахуванням становить – 304,13 тис. 

грн. 

Кошти на запасні частини до техніки в середньому за рік складають – 

40,0 тис.грн. 

Автомобільні масла на один рік складають – 5,0 тис.грн. 

Фактичний збір та вивіз ТПВ на полігон за 2016 рік – 2880 м3. 

Заплановано збір та вивіз ТПВ за один рік -4500 м3. 

Планові витрати згідно калькуляції один рік становлять всього – 535,89 

тис. грн. 

Таким чином, діючі тарифи не відшкодовують витрати на їх надання у 

повному обсязі, що призведе до допущення збитковості. 

Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” 

та “Про житлово-комунальні послуги” повноваження щодо регулювання 

тарифів на житлово-комунальні послуги, у т.ч. вивезення та захоронення 

побутових відходів, що надаються підприємствами незалежно від форми 

власності, належать органам місцевого самоврядування. Рівень тарифів 

повинен відповідати економічно обґрунтованим витратам на їх виробництво. 



Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 

2006 року №1010 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги 

з вивезення побутових відходів” із змінами були сформовані нові тарифи з 

врахуванням планових об’ємів вивезення побутових відходів, цін на паливно-

мастильні матеріали, змін в законодавстві та оподаткуванні, розміру 

заробітної плати. 

Проектом рішення передбачається зростання тарифу на послуги: 

Розрахунок собівартості 1 м. куб. ТПВ: 

1. 535890:2880= 186,07 

2. Тариф на одне подвір’я на 1 місяць: 

3. При дворазовому вивозі становить: 186,07 грн. х 0,18 м3 = 33,50 

грн. 

4. При одноразовому вивозі становить: 186,07 грн. х 0,09 м3 = 16,75 

грн. 

5. Розрахунок тарифу для фізичних та юридичних осіб (самовивіз) 

проведений згідно індексів інфляції за попередні роки та становить 35, 00 грн. 

м3 за 1 куб. м. сміття. 

Цілі державного регулювання 

Метою розробки та впровадження проекту регуляторного акту є: 

1. забезпечення отримання споживачами міста якісних послуг із 

збирання та вивезення побутових відходів; 

2. забезпечення стабільної роботи робочої групи по благоустрою міста 

Кам’янської міської ради зі збирання та вивезення побутових відходів; 

3. приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня; 

3. Опис альтернатив запропонованому регуляторному акту 

Перший альтернативний спосіб 

Збереження існуючого стану, тобто залишити діючі тарифи без змін. 

Дана альтернатива не є прийнятною, оскільки діючі тарифи не відповідають 

фактичним витратам робочої групи по благоустрою міста Кам’янської міської 

ради на теперішній час. 

Другий альтернативний спосіб 

Збереження існуючого рівня тарифу для населення, а підвищення лише 

іншим споживачам до рівня економічно обґрунтованих з умовою покриття 

збитків від надання послуг населенню. Але в такому разі, підвищення тарифів 

на послуги вплине на підвищення цін на товари та продукцію, які 

виробляються іншими споживачами. Тому тягар зростання буде перекладено 

на населення. Ця альтернатива не може бути прийнята, оскільки вона не 

вирішує існуючу проблему. 

Третій альтернативний спосіб 

Встановлення нових економічно обґрунтованих тарифів, що сприятиме 

покращенню результатів господарської діяльності робочої групи по 

благоустрою міста Кам’янської міської ради та створюватиме передумови для 

надання якісних послуг, що покращить санітарний стан міста та благоустрою 

вцілому. 

 



 4. Опис механізмів і заходів для розв’язання проблеми 

Проблема, яку передбачається розв’язати з прийняттям даного рішення, 

не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує 

державного регулювання, шляхом встановлення економічно обґрунтованих 

тарифів, виходячи з фактичних витрат, пов’язаних із їх наданням. 

 5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі 

прийняття регуляторного акту 

Прийняття рішення щодо встановлення тарифів на послуги із збирання 

та вивезення побутових відходів забезпечить надання більш якісних послуг, 

робочою групою по благоустрою міста Кам’янської міської ради  

6. Обґрунтування терміну дії регуляторного акту 

В терміні дії рішення виконавчого комітету міської ради не обмежено і 

чинне до його відміни. 

У разі виникнення необхідності, до нього можуть бути внесені зміни за 

підсумками аналізу відстеження його результативності. 

 7. Аналіз вигод та витрат 

Прийняття даного регуляторного акту дозволить встановити тарифи на 

послуги зі збирання та вивезення побутових відходів на рівні економічно 

обґрунтованих, що створить необхідні умови для надання цих послуг 

споживачам міста. 

Вигоди та втрати 

Сфера впливу Вигоди Втрати 

Робоча група при 

міській раді по 

благоустрою міста 

Не допущення збитків 

від надання послуг зі 

збирання та вивезення 

побутових відходів 

На першому етапі 

можливе зменшення рівня 

оплати за надані послуги 

споживачами 

Споживачі 

послуг: 
    

Органи 

місцевого 

самоврядування 

Забезпечення 

життєдіяльності населення, 

промислової та соціальної 

інфраструктури 

територіальної громади 

міста 

 

Населення 

Отримання якісних 

послуг зі збирання та 

вивезення побутових 

відходів 

Підвищення плати 

за послуги зі збирання та 

вивезення побутових 

відходів 

Бюджетні 

організації та інші 

споживачі 

Стабільне отримання 

якісних послуг зі збирання 

та вивезення побутових 

відходів 

Підвищення плати 

за послуги з вивезення та 

захоронення побутових 

відходів 

8. Показники результативності регуляторного акта 

Показниками результативності запровадження цього регуляторного акта 

слід вважати: 



- кількість абонентів, яким надаються послуги зі збирання та вивезення 

побутових відходів; 

- рівень надходження платежів за послуги; 

- рівень відшкодування тарифом витрат за надані послуги. 

 9. Відстеження результативності регуляторного акта у разі його 

прийняття 

Методи одержання результатів відстеження: 

- звітність робочої групи по благоустрою міста Кам’янської міської ради 

щодо надходження коштів за надання послуг; 

- здійснення порівняльного аналізу. 

Базове відстеження результативності регуляторного акту проведено на 

етапі його підготовки. 

Повторне відстеження здійснюватиметься через два роки після набуття 

чинності регуляторного акту, за результатами якого можливе здійснення 

порівняння базового та повторного відстеження. У разі виявлення 

нерегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення 

відповідних змін. 

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз в три роки з 

дня виконання заходів повторного відстеження та з метою подальшого 

удосконалення рішення виконкому Кам’янської міської ради. 

 

 

 

Заступник міського голови                                                   Нечиталюк О.В. 

 


