ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності регуляторного акта рішення міської ради від 26.05.2005 року № 299-4/2005 „Про
затвердження Правил збирання , зберігання, перевезення , утилізації,
оброблення та захоронення відходів, в тому числі використаних
пластмасових ПЕТ пляшок, як вторинної сировини на території
Яремчанської міської ради"
26.10.2012 року

м. Яремча

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується,
дата його прийняття та номер:
рішення міської ради від 26.05.2005 року № 299-4/2005 „Про затвердження
Правил збирання, зберігання, перевезення , утилізації, оброблення та захоронення
відходів, в тому числі використаних пластмасових ПЕТ пляшок, як вторинної
сировини на території Яремчанської міської ради".
Назва виконавця заходів з відстеження:
відділ житлово - комунального господарства міськвиконкому.
Цілі прийняття акта:
-приведення до належного санітарного стану території міста та інших
населених пунктів Яремчанщини, придання місту відповідного естетичного вигляду,
як перспективного центру туристичного бізнесу, „зеленого туризму", тощо.
Створення цілого сміттєпереробного комплексу, потужності якого будуть достатні
для задоволення потреб регіону.
Строк виконання заходів з відстеження:
- відстеження результативності регуляторного акту проводиться за три роки, з
часу останнього відстеження
Тип відстеження :
- відстеження регуляторного акту проводиться

періодичне.
Методи одержання результатів відстеження:
- періодичне відстеження здійснювалося на основі показників і даних,
визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акту методом оцінки
ступеню досягнення прогнозних показників результативності.
Дані припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також
способи одержання даних:
- Надходження від вивозу сміття (статистичні дані) до спеціалізованих
підприємств. -Збільшення об'ємів вторинної сировини, яка йде в переробку .
-Кількість угод на вивіз сміття. -Кількість контейнерів.
-Кількість суб'єктів господарської діяльності, які працюють у цій
сфері. -Кількість населених пунктів охоплених системою вивозу

сміття. -Кількість стихійних сміттєзвалищ (статистичні дані). Кількість скарг щодо вивозу сміття.
-Кількість санкцій екологічних служб, застосованих до суб'єктів господарської
діяльності.
-Рівень задоволеності СГД (соціологічне опитування).
Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
-аналіз результативності дії зазначеного Положення здійснювався методом
оцінки ступеню досягнення прогнозних показників результативності.
Так, в 2006 році створено комунальне підприємство „ Благоустрій", яке
займається санітарною очисткою населених пунктів міської ради. Надходження
від вивозу сміття за три роки складають 3238,6 тис.грн. Укладено 985 угоди на
вивіз сміття, розміщено на території ради 261 контейнер, ліквідовано 14
стихійних сміттєзвалищ та розглянуто і вирішено 52 скарги щодо вивозу сміття.
Окрім того, розроблено оптимальні схеми саночистки території ради,
придбано дробильну машинку та прес гідравлічний пластмасових ПЕТ пляшок.
Придбано три сміттєвоз для вивезення відходів з населених пунктів міської
ради. Організовано 2 пункти прийому вторинної сировини (ПЕТ пляшок, скла,
макулатури , пластмаси). Комунальним підприємством „Благоустрій"
розроблено обгрунтовані тарифи на послуги по збору твердих побутових
відходів. Розпочато роботу по роздільному збору твердих побутових відходів.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей:
Дане рішення спрямоване на вирішення проблем населення міської ради,
суб'єктів малого та середнього бізнесу та органів місцевого самоврядування, а
саме: ліквідовуються стихійні звалища, проводиться очищення берегів річок та
потічків. Відповідно збільшилась кількість контейнерів та кількість місць для
збору сміття.
Вирішено питання складування сміття і відповідно зменшилась кількість
скарг від громадян та час службовців органів місцевого самоврядування на їх
розгляд.
Впровадження даного Положення дало можливість покращити
благоустрій населених пунктів, якість надання комунальних послу, підвищення
інвестиційної привабливості регіону.

Перший заступник міського голови

Юрій Бодоряк

