
ЗВІТ 

про періодичне  відстеження результативності регуляторного акта –  

рішення Кіровоградської міської ради від  11.10.2005 року № 1353 «Про  

затвердження Порядку вивезення  та знешкодження  твердих побутових 

відходів з  території приватного житлового сектора  міста  Кіровограда  

та Договору  про  надання  послуг по  вивезенню та знешкодженню 

твердих  побутових  відходів з приватного житлового сектора»   

 

1. Вид та назва  регуляторного  акта 

         Рішення Кіровоградської міської ради від  11.10.2005 року № 1353 «Про  

затвердження Порядку вивезення  та знешкодження  твердих побутових 

відходів з  території приватного житлового сектора  міста  Кіровограда  та 

Договору  про  надання  послуг по  вивезенню та знешкодженню твердих  

побутових  відходів з приватного житлового сектора».   

2. Назва виконавця заходів з відстеження  результативності 

        Головне управління житлово-комунального господарства  

Кіровоградської  міської  ради. 

3. Цілі  прийняття  регуляторного  акта 

         Додержання  Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», 

ст. 13 Закону України «Про житлово-комунальні  послуги», Закону України 

«Про відходи». Забезпечення  здорової конкуренції  на ринку надання  послуг 

по вивезенню твердих побутових  відходів з території приватного сектора з 

дотриманням  санітарних норм та правил. Найбільш повне задоволення 

потреби населення в послугах із вивезення та знешкодження твердих 

побутових відходів з території приватного житлового сектора. 

4. Строк виконання заходів  з відстеження  результативності 

          Строк виконання заходів із відстеження результативності  

регуляторного  акта становить:  з  06.06.2017 року  по  30.06.2017 року. 

5. Тип  відстеження 

           Періодичне  відстеження. 

6. Метод  одержання результатів відстеження  результативності 

          Під час проведення  періодичного  відстеження  результативності  

регуляторного   акта   був   застосований   статистичний   метод  одержання   

результатів  відстеження  на  підставі  проведення аналізу  наступних  

показників:  кількість  домоволодінь, забезпечених вивезенням ТПВ по 

приватному  сектору  за  2015 рік,  за  2016 рік;  кількість  скарг,  які  

надійшли  від  споживачів  по  приватному  сектору за  2015  та  2016 роки.           

7. Дані  та  припущення, на основі  яких  відстежувалася  

результативність, а також способи  одержання  даних 

           Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності  

регуляторного акта були визначені статистичні показники результативності, 

які базуються на даних ТОВ «Екостайл»,  ТОВ  «КАТП  - 1128».  

          Інформація  за  2015  та  2016 роки: 

          Так, по ТОВ «Екостайл» кількість  домоволодінь, згідно з договорами, 

забезпечених вивезенням ТПВ по приватному  сектору  за  2015 рік - 14623,  

за  2016 рік – 14715. Кількість  скарг,  які  надійшли  від  споживачів  по  

приватному  сектору:  за  2015 рік - 47;  за  2016 рік  -  35. 

           По   ТОВ  «КАТП - 1128» кількість  домоволодінь, згідно з 

договорами, забезпечених вивезенням ТПВ по приватному  сектору  за  2015 



рік - 13522,  за  2016 рік – 13688. Кількість  скарг,  які  надійшли  від  

споживачів  по  приватному  сектору:  за  2015 рік - 29;  за  2016 рік  -  8.           

8. Оцінка результатів реалізації  регуляторного акта  та ступеня  

досягнення  визначених  цілей 

            Відстеження  результативності дії  регуляторного  акта -  рішення 

Кіровоградської міської ради від 11.10.2005 року № 1353 «Про  затвердження 

Порядку вивезення  та знешкодження  твердих побутових відходів з  

території приватного житлового сектора  міста  Кіровограда  та Договору  

про  надання  послуг по  вивезенню та знешкодженню твердих  побутових  

відходів з приватного житлового сектора»  здійснювалося  шляхом аналізу 

інформації, наданої ТОВ «Екостайл»,  ТОВ  «КАТП  - 1128»,  а також на 

відповідність його положень окремим нормам чинного  законодавства. 

             Дія регуляторного акта сприяла дотриманню вимог законів України  

«Про відходи», «Про житлово-комунальні  послуги»; підвищилась свідомість 

і активність громадян  щодо виконання  вимог чинного законодавства у сфері 

поводження з твердими побутовими відходами: власниками приватних 

домоволодінь укладаються договори  з підприємствами-надавачами  послуг 

по вивезенню ТПВ, сміття викидається на спеціалізований  сміттєзбиральний 

транспорт у встановлені  дні та години, згідно з  графіками вивезення 

твердих побутових відходів. 

               Проте,  у законодавстві відбулися зміни, а саме:   внесено  зміни  до 

Закону України «Про відходи», затверджено Правила надання  послуг з 

вивезення  побутових  відходів (постанова Кабінету Міністрів України від 

10.12.2008 року № 1070), встановлено Порядок проведення конкурсу із 

вивезення твердих побутових відходів (постанова Кабінету Міністрів 

України від 16.11.2011 року № 1173), а також, на підставі  вищевикладеного, 

прийнято рішення Кіровоградської міської ради  від 29.01.2013 року № 2219  

«Про  визначення  послуги з вивезення  побутових відходів  як  окремої  

комунальної  послуги,  право  на  здійснення  якої виборюється  на  

конкурсних  засадах».   

               У  зв'язку  з вищевикладеним,  рішення  Кіровоградської міської 

ради від  11.10.2005 року      № 1353 «Про  затвердження Порядку вивезення  

та знешкодження  твердих побутових відходів з  території приватного 

житлового сектора  міста  Кіровограда  та  Договору  про  надання  послуг по  

вивезенню та знешкодженню твердих  побутових  відходів з приватного 

житлового сектора»  втрачає  свою  чинність.     

Висновок: Рішення Кіровоградської міської ради від  11.10.2005 року           

№ 1353 «Про  затвердження Порядку вивезення  та знешкодження  твердих 

побутових відходів з  території приватного житлового сектора  міста  

Кіровограда  та Договору  про  надання  послуг по  вивезенню та 

знешкодженню твердих  побутових  відходів з приватного житлового 

сектора»  підлягає  скасуванню.   
 

 

 

Начальник Головного управління 

житлово-комунального господарства                                          

Кіровоградської  міської  ради                                                      В. Кухаренко 
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