
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення виконавчого комітету Кам’янської 
міської ради «Про затвердження норм утворення твердих побутових відходів»

Цей аналіз регуляторного впливу (далі - Аналіз) розроблений на виконання вимог Закону 
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11 
вересня 2003 року № 1160-1V та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 і визначає 
правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Кам’янської 
міської ради «Про затвердження норм утворення твердих побутових відходів», як регуляторного 
акту. Крім того. Аналіз розроблено з метою забезпечення санітарної очистки Кам'янської громади .

1.Визначення і аналіз проблеми, яку передбачено розв’язати шляхом державного 
регулювання.

Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України у сфері поводження з відходами», органи місцевого самоврядування затверджують норми 
надання послуг із вивезення побутових відходів.

Так, відповідно до підпункту 6 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» затвердження норм утворення твердих побутових відходів відноситься 
до повноважень виконавчих органів відповідних ради.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.08 № 1070 «Про 
затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» зазначені норми 
переглядаються один раз на п’ять років.

Затвердження норм утворення твердих побутових відходів сприятиме поліпшенню 
санітарно-епідеміологічного стану громади, ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ та є 
актуальним для забезпечення стабільної роботи підприємства -  виконавця комунальних послуг з 
організації збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, що 
утворюються на території громади, дозволить підвищити якість надання послуг із вивезення 
побутових відходів на рівень організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами.

Дія даного регуляторного акта поширюється на територіальну громаду, суб’єктів 
господарювання, органи місцевого самоврядування.

2.Обгрунтування, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою 
ринкових механізмів і потребує державного регулювання.

Вищезазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкового механізму, 
оскільки чинне законодавство України чітко визначає повноваження органу місцевого 
самоврядування щодо затвердження норм утворення твердих побутових відходів.

З.Обгрунтування, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою 
діючих регуляторних актів та розглянути можливість внесення змін до них.

На сьогоднішній день норми утворення твердих побутових відходів для юридичних та 
фізичних осіб-підприємців в Кам'янській громаді не були затверджені, а вивіз твердих побутових 
відходів здійснюється згідно заявки установ та організацій з розрахунку за 1 мЗ, незалежно від 
типу ТПВ.

4,Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.
Очікуваними результатами прийняття запропонованого регуляторного акта є:

- урегулювання відносин у сфері поводження з побутовими відходами та дотримання вимог 
діючого законодавства при розрахунку вартості послуг із вивезення твердих побутових відходів.
- урегулювання відносин між споживачами та виконавцем комунальних послуг з організації 
збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, шляхом 
укладення договорів та контролю за дотриманням виконавцем послуг графіків вивезення відходів.
- стабілізація фінансового стану підприємства - виконавця комунальних послуг з організації 
збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів.

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



Сфера інтересів Очікувані
вигоди витрати

Територіальна
громада

Підвищення якості надання послуг з організації 
збирання, вивезення твердих побутових, 
великогабаритних та ремонтних відходів. 
Урегулювання відносин між споживачами та 
виконавцями комунальних послуг з організації 
збирання, вивезення твердих побутових, 
великогабаритних та ремонтних відходів. 
Поліпшення санітарно-епідеміологічного стану 
громади.

Витрати часу на укладення 
договорів з виконавцями 
комунальних послуг з організації 
збирання, вивезення твердих 
побутових, великогабаритних та 
ремонтних відходів.

Грошові, пов’язані з оплатою 
послуг із вивезення побутових 
відходів.

Суб’єкти
господарювання

Створення умов для підвищення ефективності 
функціонування суб’єктів господарювання. 
Удосконалення порядку надання послуг з 
організації збирання, вивезення твердих 
побутових, великогабаритних та ремонтних 
відходів.
Стабілізація фінансового стану підприємств 
виконавців комунальних послуг з організації 
збирання, вивезення твердих побутових, 
великогабаритних та ремонтних відході.

Відсутні

Органи місцевого 
самоврядування

Реалізація державної політики у сфері 
поводження з відходами.
Підвищення рівня якості організації робіт у сфері 
поводження з побутовими відходами, поліпшення 
санітарного стану міста.
Збалансування інтересів між суб’єктом 
господарювання, що надає такі послуги, органом 
місцевого самоврядування та споживачами 
послуг.
Зменшення навантаження на міський бюджет у 
частині виділення коштів на ліквідацію 
несанкціонованих сміттєзвалищ.

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

5. Цілі державного регулювання
Метою прийняття зазначеного регуляторного акту є реалізація державної політики в сфері 

поводження з відходами, створення належних правових підстав та умов для затвердження норм 
утворення твердих побутових відходів організації роботи виконавця таких послуг у сфері 
поводження з відходами і розвитку конкурентного середовища у цій сфері; створення відповідних 
умов для забезпечення споживачів якісними послугами з організації збирання, вивезення твердих 
побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, що утворюються на території Кам’янської 
громади.

6. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення 
встановлених цілей, наведення аргументів щодо переваги обраного способу.

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:
1) Застосування не регуляторних механізмів (ринкові механізми).

Альтернативу відхилено у зв’язку з тим, що ринковий механізм не визначає середньорічну 
норму утворення твердих побутових відходів;
2) Прийняття данного регуляторного акта.

Альтернатива є прийнятною, так як досягає мети регулювання та відповідає нормам діючого 
законодавства

7. Аргу ментація переваг обраного способу досягнення визначених цілей.
Перевагою обраного способу досягнення визначених цілей є встановлення норм утворення 

твердих побутових відходів відповідно до вимог чинного законодавства України, і як наслідок:



- підвищення рівня якості організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами;
- поліпшення санітарно-епідеміологічного стану громади;
- зменшення навантаження на міський бюджет в частині виділення коштів на ліквідацію 
несанкціонованих звалищ.

8. Механізмі і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом 
прийняття запропонованого регуляторного акта.

При прийнятті запропонованого регуляторного акта будуть діяти наступні механізми та 
заходи, які забезпечать розв'язання визначених проблем:
- встановлення норм утворення твердих побутових відходів у залежності від джерел їх утворення;
- планування робіт з організації збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних та 
ремонтних відходів;
- впровадження договірних відносин між споживачами та виконавцями комунальних послуг з 
організації збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів;
- підвищення рівня організації робіт у сфері поводження з твердими побутовими відходами та 
якості послуг із вивезення твердих побутових відходів;
- застосування заходів адміністративного впливу до осіб, які порушують вимоги щодо поводження 
з відходами під час їх збирання та вивезення;
- підвищення рівня організації робіт у сфері поводження з твердими побутовими відходами та 
якості послуг із вивезення твердих побутових відходів.

9. Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей
У разі прийняття запропонованого регуляторного акта будуть затверджені норми утворення 

твердих 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 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.

10. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей з найменшими витратами 
для суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів місцевого самоврядування.

При затвердженні норм утворення твердих 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’єкт 
господарювання-виконавець комунальних послуг з організації збирання, вивезення твердих 
побутових, великогабаритних та ремонтних відходів несе витрати, пов'язані з організацією робіт із 
вивезення побутових відходів.

11. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно 
від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, місцевого самоврядування, 
суб’єкти господарювання, які повинні впроваджувати та виконувати їх.

Впровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від ресурсів органу 
місцевого самоврядування. Суб'єкт господарювання -  виконавець комунальних послуг з 
організації збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів несе 
витрати, які пов'язані з організацією робіт із вивезення побутових відходів.

12. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного
акта.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію 
запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні зміни.

13. Обгрунту вання запропонованого терміну дії регуляторного акта.



Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковим або до 
прийняття нових нормативних актів. У разі потреби до регуляторного акта вноситимуться 
відповідні зміни, у тому числі за підсумками відстеження його результативності.

14. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.
Кількісними показниками результативності дії регуляторного акта є:

- 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 щодо 
поводження з відходами.

15. Визначення заходів відстеження результативності рішення
Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою проведення 

повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.
Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено через рік після 

набрання ним чинності.
Періодичне відстеження результативності -  один раз на три роки, починаючи з дня

закінчення заходів з повторного відстеження рез) акту.

Заступник міського голови О.В. Нечиталюк

Спеціаліст 1 категорії
відділу житлово-комунального господарства, 
будівництва та інвестицій
виконавчого комітету Кам’ямської міської ради А.О. Монзуль


