ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення
11.02.2013 р.
Виконавчий комітет Микуличинської сільської ради доводить до
відома громадськість та господарюючих суб”єктів, що 11.02.2013 року на
даному сайті за адресою www.yaremche.org в розділі регуляторна політика
буде висвітлено Проект та Аналіз регуляторного впливу рішення сільської
ради - „ Про затвердження тарифу на вивіз твердих побутових відходів
для населення та для установ і організацій с. Микуличин Яремчанської
міської ради”
Пропозиції та зауваження від суб’єктів господарювання – фізичних та
юридичних осіб, громадськості подавати протягом одного місяця від дня
опублікування за адресою: Виконавчий комітет Микуличинської сільської
ради, 78590, с. Микуличин, вул. Грушевського, 70, тел./факс 03434 39-2-30,
39 -4-01.

РІШЕННЯ (Проект)
с.Микуличин

Про затвердження тарифу на вивіз
твердих побутових відходів для
населення в с.Микуличин
На підставі ст..7.п.2, ст..31 п.3 Законів України «Про житловокомунальні послуги» відповідно до Законів України «Про відходи», «Про
місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи протокол громадських
слухань щодо затвердження тарифів на вивіз твердих побутових відходів для
населення с. Микуличин, сільська рада вирішила:
1. Затвердити з 01.05.2013 року тариф на вивіз твердих побутових
відходів для населення с. Микуличин в розмірах 15 гривень в місяць з одного
домогосподарства ( будинку, квартири ).
2. З метою поетапного підвищення тарифів на вивіз твердих
побутових відходів для населення до рівня економічно - обгрунтованих
витрат на надання послуг , затвердити:
- з 01.01.2014 року тариф в розмірі 20 гривень в місяць з одного
домогосподарства (будинку, квартири).
- з 01.01.2015 року запровадити тариф в розмірі економічнообгрунтованого тарифу;
3. КП «Добробут-М» (П.Жіляк) забезпечити укладання угод на
вивіз твердих побутових відходів з населенням, враховуючи вищенаведені
тарифи.
4. Звільнити від сплати за вивіз твердих побутових відходів одиноких
непрацездатних громадян похилого віку.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського
голову.
Сільський голова

Любомир Стефанюк

РІШЕННЯ (проект)
С.Микуличин

Про затвердження норм утворення
твердих побутових відходів в с.Микуличин
та тарифу на вивіз твердих побутових відходів для установ
і організацій с.Микуличин
Яремчанської міської ради
Відповідно до Законів України «Про житлово-комунальні послуги»,
«Про відходи», наказу Міністерства житлово-комунального господарства
України від 22.03.2010р.№75 «Про затвердження рекомендованих норм
надання послуг з вивезення твердих побутових відходів», з метою
забезпечення впровадження екологічних та санітарно-гігієнічних заходів,
спрямованих на розв’язання проблем у сфері поводження з побутовими
відходами сільська рада вирішила:
1. Затвердити норми утворення твердих побутових відходів для
населення с.Микуличин згідно додатку №1.
2. Затвердити норми утворення твердих побутових відходів для
підприємств, установ та організацій с. Микуличин згідно додатку №2.
3. Затвердити на 2013 рік тариф на вивіз твердих побутових відходів
для установ і організацій с. Микуличин Яремчанської міської ради в розмірі 100 гривень за 1 м.куб
4. КП «Добробут-М» (П. Жіляк), спільно з депутатським корпусом
сільської ради розробити схему санітарної очистки вулиць села
підприємцями та населенням.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського
голову.
Сільський голова

Любомир Стефанюк

Додаток2
до проекту рішення
Микуличинської сільської ради
Яремчанської міськради
Івано-Франківської області

НОРМИ УТВОРЕННЯ
твердих побутових відходів для підприємств, установ, організацій
села Микуличин
№
п/п

1

2
3
4
5

6

7

8
9

10
11
12

13

Об’єкт

Розрахункова
одиниця

Середньодоб Середньорічна
ова
норма утворення
норма
ТПВ
утворення
кг
м.куб
ТПВ, кг

Щільність
відходів
кг/ м.куб

Готель
Садиба зеленого
туризму
Амбулаторія

місце
Ліжко/місце

0,5
0,6

182
219

1,3
1,6

122
115

На одне
відвідування

0,01

3,0

0,018

100

Складські
приміщення
Адміністративні
та громадські
установи
Учбові заклади:
школа
Школа - інтернат
Дитячий дошкуль
ний заклад
Заклади торгівлі:
Промтоварний
магазин
Продовольчий
магазин
Ринок
Заклади культури
і мистецтв
Підприємство
побутового
обслуговування
Вокзал

1м.кв. площі

0,1

25

0,06

450

Робоче місце

0,3

75

0,35

230

учень
учень
місце

0,08
0,45
0,28

20
125
70

0,10
0,55
0,35

167
227
200

1 м.кв. площі

0,15

46

0,25

184

1 м.кв. площі

0,3

91,50

0,46

190

1 м.кв. площі
місце

0,31
0,08

96
25

0,40
0,21

240
116

місце

0,75

229

1,05

219

1м.кв пл.залу
очікування
1м.кв. площі

0,37

135

0,62

218

0,03

11

0,05

220

місце
місце
1м.кв. площі

1,4
0,5
0,15

540
183
55

2
0,80
0,25

270
184
184

Кемпінг,
автостоянка
Громадське
харчування:
Ресторан
Кафе, їдальня
Апкета

14
15
16

Автостанція з
автостоянкою
Пункти прокату
Санаторії,
будинки
відпочинку

ПРИМІТКА:

1м.кв пл.залу
очікування
1м.кв. площі
Ліжко/місце

0,37

135

0,62

220

0,15
0,7

55
256

0,4
1,4

137
180

1. Опале листя не входить у норму утворення ТПВ по всіх об'єктах
невиробничої сфери і при укладанні договорів до основного утворення
додають відходи з площі зеленого насадження, виходячи з норми (2,4 кг)
з 1 м3 зелених насаджень.

Примітка: Щільність побутових відходів відповідає їх стану у
контейнерах.

Секретар виконкому

Василь Скірчук

Додаток1
до проекту рішення
Микуличинської сільської ради
Яремчанської міськради
Івано-Франківської області

НОРМИ УТВОРЕННЯ
твердих побутових відходів для населення
села Микуличин
№
п/п

Об’єкт

Розрахун
кова
одиниця

1

2

Будинки приватного
сектору з присадибною
ділянкою з газовим
опаленням або без
нього
Багатоквартирні
будинки за відсутності
однного або двох видів
благоустрою

Середньодоб Середньорічна
ова
норма утворення
норма
ТПВ
утворення
кг
м.куб
ТПВ, кг

Щільність
відходів
кг/ м.куб

1 мешка
нець

1,26

460

1,41

250

1 мешка
нець

1,15

420

1,41

250

ПРИМІТКА:
1. Норма утворення великогабаритних відходів на одного мешканця становить 10%
від норми утворення ТПВ і при укладанні договорів додається до основного утворення
2. Норми утворення ТПВ для житлових будинків включають обсяги утворення
змету та відходів з площі зеленого насадження на прибунковій території
3. У разі впровадження роздільного збирання ТПВ з виділенням вторинної
сировини (папір, пластмаса, скло, тощо) кількість ТПВ що вивозиться, рекомендується
зменшувати на 20 кг на рік в розрахунку на одного мешканця або одну розрахункову
одиницю

Секретар виконкому

Василь Скірчук

Аналіз
регуляторного впливу проекту регуляторного акту
„Про затвердження тарифу на вивіз твердих побутових відходів для
населення та для установ і організацій с. Микуличин Яремчанської
міської ради”
11.02.2012

с. Микуличин

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати
шляхом державного регулювання.
Керуючись статтею 31 Закону України "Про житлово-комунальні
послуги", Законом України «Про відходи», Постановою Кабінету Міністрів
України від 26.07.2006р. № 1010 (Про затвердження Порядку формування
тарифів на послуги з вивезення побутових відходів) та Наказом Міністерства
з питань житлово-комунального господарства України, до повноважень
сільської ради належить встановлення тарифів на вивіз твердих побутових
відходів, які повинні повністю покривати витрати підприємств, що надають
такі послуг.
Проблема поводження з твердими побутовими відходами (далі – ТПВ)
є найгострішою в системі сільського господарства протягом останнього
часу.
Практика показує, що відсутність плати за вивіз ТПВ для населення,
заниження норм накопичення ТПВ лягає тягарем на бюджет села. Фактично
за вивіз ТПВ від населення з місцевого бюджету виділяється біля 250 тис.грн.
в рік для плати за вивіз ТПВ. Дана ситуація унеможливлює повне охоплення
території сільської ради з санітарної очистки від ТПВ, що веде до утворення
несанкціонованих звалищ, накопичення комунальних відходів на
майданчиках для контейнерів та інших проявів неконтрольованої міграції
відходів у навколишнє середовище. У зв’язку з цим, на території села та за
його межами утворюються стихійні сміттєзвалища, які є вагомими
забруднювачами поверхневих і ґрунтових вод, безпосередньо ґрунтів,
повітря та виключають можливість повторного використання відходів як
сировини.
Однією з причин такої ситуації – є відсутність затверджених
економічно-обгрунтованих тарифів на послуги з ТПВ для населення.
Відсутність тарифів на вивіз ТПВ для населення міста, установ та
організацій с. Микуличин Яремчанської міської ради приводить до таких
негативних наслідків, як:
- збільшення видатків з місцевого бюджету на вивіз сміття;
- погіршення якості послуг підприємства – перевізника;
- погіршення екологічної ситуації регіону.
Реалізація зазначеного проекту дозволить зменшити до мінімуму
витрати з місцевого бюджету на вивезення ТПВ, а зекономлені кошти
спрямувати на придбання спецтехніки та обладнання. Також забезпечить

повну та якісну санітарну очистку села, що зменшить забруднення
навколишнього середовища регіону, підвищення рекреаційного потенціалу.
2. Визначення цілей державного регулювання
Запропонованим проектом рішення сільської ради Про затвердження
тарифу на вивіз твердих побутових відходів для населення та для
установ і організацій с. Микуличин Яремчанської міської ради”
пропонується затвердити тарифи на послуги з вивезення ТПВ для населення
та установ і організацій села Микуличин та норми накопичення ТПВ.
Основними цілями здійснення місцевого регулювання господарських
відносин, які виникають в процесі надання послуг з вивезення твердих
побутових відходів є:
- встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з
вивезення твердих побутових відходів;
- підвищення якості надання послуг на вивезення ТПВ;
- поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації регіону.
Прийняття запропонованого регуляторного акта надасть змогу суб’єкту
господарювання – підприємству-надавачу послуг з вивезення твердих
побутових відходів (КП «Добробут-М») отримувати додаткові доходи, що у
свою чергу надасть можливість надання якісних послуг. Населення,
бюджетні установи, організації та госпрозрахункові підприємства села
отримуватимуть більш якісні послуги за рахунок систематичного
своєчасного вивезення побутових відходів, буде покращено санітарний стан
вулиць села.
3. Оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення
зазначених цілей, перевага обраного способу.
Досягнення регуляторних цілей передбачається шляхом прийняття
рішення про затвердження тарифів на послуги з вивезення ТПВ.
Дане рішення буде єдиним процедурним документом, відповідно до
якого споживачам проводитиметься нарахування плати за послуги з
вивезення ТПВ. Тарифи на вказані послуги для всіх категорій споживачів
повинні затверджуватися на рівні економічно обґрунтованих витрат та
враховувати розмір прибутку, за рахунок якого передбачається здійснення
заходів, пов’язаних з удосконаленням технології, реконструкцією об’єктів,
автоматизацією, ресурсозбереженням, підвищенням рівня екологічної
безпеки і надійності роботи підприємства.
Запропонований регуляторний акт відповідає вимогам діючого
законодавства, не потребує додаткових бюджетних витрат, після
опублікування в засобах масової інформації, отримання пропозицій і
зауважень підлягає затвердженню сільської ради.
Запропонованому способу досягнення цілей є три альтернативи, а
саме:

Альтернатива 1.
Збереження існуючого стану
Дана альтернатива є неприйнятою, оскільки ситуація, що склалась, є
досить критичною і потребує негайного вирішення. В цьому випадку
порушується режим надання послуг, проведення планового вивозу ТПВ
знаходиться під загрозою.
Альтернатива 2.
Затвердження
тарифів на послуги для населення, установ і
організацій с. Микуличин до рівня неповного відшкодування економічно
обґрунтованих витрат.
Дана альтернатива також може бути прийнятою при умові виділення з
місцевого бюджету коштів на покриття збитків відповідно до статті 31
Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.
Альтернатива 3.
Встановлення тарифів на послуги з вивезення ТПВ для населення,
установ і організацій с. Микуличин, що відповідає 100% відшкодуванню
витрат на надання ціх послуг.
В найбільшій мірі зазначеним раніше цілям віповідає Альтернатива 3.
4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми,
і відповідні заходи.
Вказану вище проблему пропонується розв`язати шляхом прийняття
Рішення сільської ради „ Про затвердження тарифу на вивіз твердих
побутових відходів для населення та для установ і організацій с.
Микуличин Яремчанської міської ради”, яким пропонується встановити
тарифи на послуги зі збирання, вивезення побутових відходів на рівні
економічно обґрунтованих витрат по їх наданню.
5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі
прийняття запропонованого регуляторного акта.
Внаслідок дії запропонованого регуляторного акта збільшаться на
підприємстві доходи від основної діяльності, що призведе до здійснення
беззбиткової діяльності, збільшення розмірів сплати загальнодержавних і
місцевих податків.
Одночасно поліпшиться санітарний стан території села, зменшиться
негативний вплив відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я
людей.
Отже, очікуваний економічний і соціальний ефект від впровадження
регуляторного акту є позитивним для всіх учасників ринку.
Порівнявши вигоди і витрати, що виникають внаслідок впровадження
регуляторного акту, маємо позитивний соціально-економічний ефект. Як
наслідок, доцільно впровадити тарифи на послуги з вивезення побутових
відходів.

6.Вигоди,
які
виникатимуть
внаслідок
дії
запропонованого
регуляторного акта.
Прийняття запропонованого регуляторного акта дає можливість
встановити економічно обґрунтовані тарифи на вивезення побутових
відходів, що забезпечить стабільну роботу та поліпшить фінансовоекономічний стан підприємства-перевізника. Не всі вигоди, які виникають
внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, можуть бути кількісно
визначені.
№
Сфера інтересів
п/п
1
- підприємств,
установ та
організацій,
СПД
2
- органу
місцевого
самоврядування

3

- громада села

Вигоди

Витрати

Надання своєчасних
якісних послуг з
вивезення
твердих
побутових відходів
Поліпшення
санітарного стану у
селі.
Відсутність
скарг та звернень від
громадян,
покращення іміджу
села
Створення
сприятливого
для
життєдіяльності
людей довкілля та
епідеміологічного
благополуччя
населення

Оплата послуг із вивезення
твердих побутових відходів
за
економічно
обґрунтованими тарифами
Зменшення
фінансового
навантаження на місцевий
бюджет.

Оплата послуг із вивезення
твердих побутових відходів за
економічно обґрунтованими
тарифами

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту
Передбачається не обмежувати строк дії запропонованого
регуляторного акта.
У разі виникнення потреби, у зв’язку зі зміною чинного законодавства
України та за підсумками аналізу відстеження його результативності,
вноситимуться зміни до запропонованого регуляторного акта.
8. Визначення показників результативності регуляторного акту
фінансовий результат діяльності підприємства;
кількість нових укладених договорів між КП «Добробут-М» та
споживачами послуг;
обсяги вивезення твердих побутових відходів підприємствамиперевізниками»;
відсутність скарг та звернень від громадян.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись
відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.
Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде
здійснюватися відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», через рік після
набрання чинності даного регуляторного акта.

Секретар сільської ради

Василь Скірчук

