Звіт
про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – «Про
затвердження тарифу на вивіз твердих побутових відходів для населення
в м.Яремче та для установ і організацій населених пунктів Яремчанської
міської ради», затвердженого рішенням Яремчанської міської ради
від 29.03.2012 року № 186-10/2012
11.09.2018р.

м. Яремче

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого
відстежується.
«Про затвердження тарифу на вивіз твердих побутових відходів для
населення в м.Яремче та для установ і організацій населених пунктів
Яремчанської міської ради», затвердженого рішенням Яремчанської міської
ради від 30.11.2017 року № 290-18/2017 .
2.Назва
виконавця
заходів
з
відстеження
результативності
регуляторного акта.
Відділ містобудування, архітектури, будівництва та житловокомунального господарства Яремчанського міськвиконкому.
3.Цілі прийняття акта.
Цілями державного регулювання є:
- встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з
вивезення твердих побутових відходів;
- підвищення якості надання послуг на вивезення ТПВ;
- поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації регіону.
4. Строк виконання заходів з відстеження результативності.
Відстеження результативності регуляторного акта проводилося
протягом трьох років і є періодичне.
5. Тип відстеження.
Здійснюється періодичне відстеження результативності регуляторного
акта.
6. Методи одержання результатів відстеження результативності
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 населених пунктів,
зменшиться негативний вплив відходів на навколишнє природне середовище
і здоров’я людей.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалися результативність,
а також способи одержання даних.
Прийнятий регуляторний акт дає можливість встановити економічно
обгрунтовані тарифи на вивезення побутових відходів, що забезпечить

стабільну роботу та поліпшить фінансово-економічний стан підприємстваперевізника, створить економічне підгрунтя для переобладнання зношених
основних фондів.
8. Кількісні та якісні
регуляторного акта.

значення

показників

результативності

- станом на 07.09.2016 року КП «Благоустрій» укладено 1432 договорів

між КП «Благоустрій» населенням та юридичними особами.
- обсяги вивезення твердих побутових відходів КП «Благоустрій» станом
на 16.08.2018 року становить 25763,2 м3,
- станом на 16.08.2018 року скарги та звернення від громадян на якість
надання послуг з вивезення ТПВ значно зменшилися.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
Надання своєчасних якісних послуг з вивезення твердих побутових
відходів. Стабілізація фінансово-економічного стану підприємствперевізників, своєчасна виплата заробітної плати та податкових платежів.
Поліпшення санітарного стану у місті. Відсутність скарг та звернень від
громадян, покращення іміджу міста. Створення сприятливого для
життєдіяльності людей довкілля та епідеміологічного благополуччя
населення.
Періодичне відстеження результативності його дії у визначений
законодавством термін.
Відповідно до ст.3 абзацу 14 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» пропонується
скасувати регуляторний акт «Про затвердження тарифу на вивіз твердих
побутових відходів для населення в м.Яремче та для установ і організацій
населених пунктів Яремчанської міської ради» затверджений рішенням
міської ради від 29.03.2012 року № 186-10/2012 .

Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк

