
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНИГО ВПЛИВУ

Назва регуляторного акта:  „ Про внесення змін до рішення МВК від 
30.01.2008 року № 50 «Про норми утворення побутових відходів для міста 
Хуст»
Розробник  регуляторного  акта:  управління  житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету міської ради.

1. Визначення проблеми:
Проблема  полягає  в  необхідності  встановлення  додаткових 

контейнерів, як у комунальному так і в приватному секторі і вирішення її 
потребує термінових цілеспрямованих дій. Купи сміття, що не вміщається 
в  існуючий  парк  контейнерів  міста  та  відсутність  контейнерів  у 
приватному  секторі  сприяють  розповсюдженню  гризунів,  збудників 
хвороб,  погіршенню  санітарно-епідеміологічного  стану  прибудинкових 
територій та, взагалі, соціальній напрузі в місті. Однією з причин такого 
стану – є занижені норми утворення твердих побутових відходів, що не 
відповідають  реальній  картині.  До  теперішнього  часу  комунальні 
підприємства міста для розрахунку об’ємів твердих побутових відходів, 
що  утворюються,  та  кількості  контейнерів  користувалися  старими 
нормами, 

-  для упорядкованих будинків  – 1,30 куб.м.  на  1 мешканця в рік 
неупорядкованих будинків:

з газовим опаленням – 1,40 куб.м.
 з опаленням на твердому паливі – 1,40 куб.м
-  будинки  приватного  сектору  з  присадибною  ділянкою  на  1 

мешканця в рік:
з газовим опаленням – 1,40 куб.м.
з опаленням на твердому паливі – 1,40 куб.м.
На  виконання  наказу  Міністерства  архітектури  та  житлово-

комунального  господарства  України  від  10.01.2009р.  №  7  „Про 
затвердження Норм утворення твердих побутових відходів для населених 
пунктів  України”  виконком  Хустської  міської  ради  погоджує  норму 
утворення  твердих  побутових  відходів  запропонованих  ТОВ  „АВЕ 
Виноградово” – 1,70 куб.м. на 1 мешканця в рік.

Питання перегляду тарифів та послуги з вивезення та захоронення 
твердих побутових відходів пов’язане із  зміною надавача  та виробника 
послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів та зміною 
вартості складових. 

2. Визначення цілей місцевого регулювання:
Основними  цілями  здійснення  місцевого  регулювання 

господарських  відносин,  які  виникають  в  процесі  надання  населенню 
міста послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів є:

- визначення  реальних  об’ємів  утворення  твердих  побутових 
відходів;

- ліквідація умов для створення стихійних звалищ;
- поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації в місті. 



3. Визначення та  оцінка альтернативних способів  досягнення 
зазначених цілей:

Без  врегулювання  цього  питання,  як  наслідок  може  виникнути 
негативна  ситуація  –  зростання  кількості  стихійних  сміттєзвалищ  та 
погіршення санітарно-епідеміологічного стану міста. 

Затвердження  норми  утворення  твердих  побутових  відходів 
стабілізує роботу підприємства та зменшать обсяги ТПВ.

Як  альтернатива  пропонується,  для  сім’ї  в  кількості  3-ох  осіб  і 
більше,  вартість  вивезення  та  захоронення  ТПВ – 264,0  грн.  в  рік  або 
22,00 грн. в місяць.

4.  Опис  механізму,  який  пропонується  для  розв’язання 
проблеми:

Даним  регуляторним  актом  пропонується  розв’язати  проблему 
несанкціонованих  звалищ,  поліпшити  санітарно-гігієнічний  стан  міста, 
стабілізувати  роботу  підприємства  та  зменшити обсяг  утворення  ТПВ 
шляхом  прийняття  рішення  виконкомом  Хустської  міської  ради  „Про 
погодження  вартості  тарифів  та  послуги  з  вивезення  та  захоронення 
твердих  побутових  відходів,  погодження  норми  утворення  твердих 
побутових відходів”. 

5. Обґрунтування розв’язання проблеми за допомогою місцевого 
регулювання:

Розв’язання  вищевказаної  проблеми  можливе  виключно  за 
допомогою місцевого регулювання, оскільки відповідно до ст. 7 Закону 
України  „Про  житлово-комунальні  послуги”  затвердження  норм 
споживання  є  повноваженням  виключно  органу  місцевого 
самоврядування та згідно з наказом Міністерства архітектури та житлово-
комунального  господарства  України  від  10.01.2006р.   №  7  „Про 
затвердження Норм утворення твердих побутових відходів для населених 
пунктів  України   середньомісячні  та  середньорічні  обсяги  утворення 
твердих  побутових  відходів  погоджуються  або  затверджуються   лише 
органами  місцевого  самоврядування,  як  норми  утворення  твердих 
побутових відходів.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акту:
Аналіз вигод і витрат

Вигоди Витрати
Органи 
місцевого 
самоврядування

- запобігання зменшення 
обсягів утворення відходів в 
місті;
- вирішення питання 
надання якісних послуг з 
вивезення ТПВ;
- збереження коштів 
місцевого бюджету, через 

-



відсутність необхідності 
дотувати підприємство.

Суб’єкти 
господарюва
ння

- стабілізація роботи 
підприємств, поступове 
покращення фінансового 
стану підприємств;
- визначення обсягів 
виробництва та реалізації 
послуг

- витрати на встановлення 
контейнерів

Громада - отримання якісної та 
своєчасної послуги з вивозу 
ТПВ

-  збільшення  витрат  на 
оплату  послуги  з  вивозу 
ТПВ

7. Строк дії акту:
Термін  дії  запропонованого  регуляторного  акта  -  постійний,  з 

можливістю  внесення  до  нього  змін,  в  залежності   від  факторів,  які 
впливають на формування тарифів та чинного законодавства. 

Що стосується норми утворення твердих побутових відходів – строк 
дії  акту  встановлюється  на  5  років.  Оскільки,  згідно  з  наказом 
Міністерства архітектури та житлово-комунального господарства України 
від  10.01.2006р.  №  7  „Про  затвердження  Норм  утворення  твердих 
побутових відходів для населених пунктів України” уточнення і перегляд 
норм утворення на підставі натурних вимірів необхідно проводити один 
раз на 5 років. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть 
вплинути на дію запропонованого регуляторного акту,  до нього будуть 
вноситися відповідні коригування. 

8. Показники результативності регуляторного акта:
Показником результативності  є  ліквідація  стихійних  звалищ, 

організація  безперебійного  та  якісно  надання  послуг  з  вивезення  та 
захоронення  твердих  побутових  відходів,  зменшення  скарг  населення, 
покращення санітарного стану у місті. 

9. Заходи з відстеження результативності акта:
Базове відстеження результативності регуляторного акту через рік 

після  набрання  чинності  регуляторного  акту  в  зв’язку  з  тим,  що  ТОВ 
„АВЕ  Виноградово”  лише  розпочне  надавати  послуги  в  місті  Хуст  і 
показники  для  аналізу  фінансово-економічних  показників  діяльності 
підприємства відсутні. Повторне відстеження планується здійснити через 
2 роки, після набуття чинності регуляторного акту, за результатами якого 
можна  здійснити  порівняння  показників  базового  та  повторного 
відстеження. Періодичне відстеження планується здійснювати один раз в 
три роки з дня виконання заходів з повторного відстеження. 

Заступник міського голови М. Аннишинець

Начальник УЖКГ                                                   О.Бойко


