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1. Опис проблеми
Проблема поводження з твердими побутовими відходами (далі – ТПВ)
є найгострішою в системі міського господарства протягом останнього часу.
Практика показує, що відсутність плати на вивіз ТПВ для населення,
заниження норм накопичення ТПВ лягає тягарем на бюджет міста. Фактично
за вивіз ТПВ від населення з місцевого бюджету виділяється біля 360 тис.грн.
в рік для КП «Благоустрій». Дана ситуація веде до постійної збитковості
підприємства, що надає ці послуги (КП «Благоустрій»), унеможливлює повне
охоплення території міської 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 міста 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. Окрім
того через нестачу фінансових ресурсів підприємство не має можливості
проводити поточні і капітальні ремонти устаткування в необхідному обсязі, а
тим більше закуповувати нову сучасну техніку, що відповідає сучасним
вимогам експлуатації в умовах міста.
Відсутність тарифів на вивіз ТПВ для населення міста, установ та
організацій населених пунктів 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 населених пунктів, що зменшить

забруднення навколишнього середовища регіону, підвищення рекреаційного
потенціалу.
2. Мета документу
Рішеннями міської ради про затвердження тарифів на вивіз твердих
побутових відходів для населення в м.Яремче та для установ і організацій
населених пунктів Яремчанської міської ради затверджено тарифи на
послуги з вивезення ТПВ для населення міста Яремче та установ і
організацій населених пунктів Яремчанської міської ради 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.
Прийнятий регуляторний акт дає змогу суб’єкту господарювання –
підприємству-надавачу послуг з вивезення твердих побутових відходів
(КП «Благоустрій») отримувати додаткові доходи, що у свою чергу дає
можливість зменшити їх збитки. Населення, бюджетні установи, організації
та госпрозрахункові підприємства міста отримуватимуть більш якісні
послуги за рахунок систематичного своєчасного вивезення побутових
відходів, буде покращено санітарний стан вулиць міста.
3. Механізми регулювання
Вказану вище проблему очікується розв’язати шляхом впровадження
тарифів на вивіз твердих побутових відходів для населення в м.Яремче та для
установ і організацій населених пунктів Яремчанської міської ради.
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 населених пунктів,
зменшиться негативний вплив відходів на навколишнє природне середовище
і здоров’я людей.
Отже, очікуваний економічний і соціальний ефект від впровадженого
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, впровадження тарифів на послуги з вивезення побутових відходів є
доцільним.
4.Вигоди від запровадження регуляторного акта

Прийнятий регуляторний акт дає можливість встановити економічно
обґрунтовані тарифи на вивезення побутових відходів, що забезпечить
стабільну роботу та поліпшить фінансово-економічний стан підприємстваперевізника, створить економічне підґрунтя для переобладнання зношених
основних фондів. Не всі вигоди, які виникають внаслідок дії запровадженого
регуляторного акта, можуть бути кількісно визначені.
№
Сфера інтересів
п/п
1
- підприємств,
установ та
організацій,
СПД
2
- надавача
послуг

Вигоди
Надання своєчасних
якісних
послуг
з
вивезення
твердих
побутових відходів
Стабілізація
фінансовоекономічного стану
підприємствперевізників,
своєчасна
виплата
заробітної плати та
податкових платежів.

Витрати

Оплата послуг із вивезення
твердих побутових відходів за
економічно обґрунтованими
тарифами
Збільшення витрат на заміну
зношених основних фондів,
модернізація або технічне
переобладнання
основних
засобів за рахунок отриманого
прибутку, додаткові витрати
часу на укладання угод та
проведення
розрахункових
операцій
3
- органу
Поліпшення
Зменшення
фінансового
місцевого
санітарного стану у навантаження на місцевий
самоврядування місті.
Відсутність бюджет.
скарг та звернень від
громадян,
покращення іміджу
міста
4
- громада міста Створення
Оплата послуг із вивезення
сприятливого
для твердих побутових відходів за
життєдіяльності
економічно обґрунтованими
людей довкілля та тарифами
епідеміологічного
благополуччя
населення
5. Показники результативності регуляторного акту:
− станом на 10.06.2013 року КП «Благоустрій» укладено 745 договорів між
КП «Благоустрій» та населенням, при цьому додаткові надходження
збільшилися на суму 3000 грн в місяць
− обсяги вивезення твердих побутових відходів КП «Благоустрій» станом на
10.06.2013 року становить 7500 м3,
− станом на 10.06.2013 року скарги та звернення від громадян на якість
надання послуг з вивезення ТПВ значно зменшилися.
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